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RESUMO 

O caqui (Diospyros Kaki) é uma fruta nativa da Ásia oriental, mais precisamente da 

China. Por ser uma fruta que se adapta bem ao clima subtropical e temperado, no Brasil 

se aclimatou muito bem. Tendo em vista que a maioria das frutas nativas brasileiras tem 

seu crescimento em épocas específicas durante o ano, essa sazonalidade acaba fazendo 

com que o consumo da mesma seja muito reduzido. Admitindo essa realidade, técnicas 

de processamento são cada vez mais estudadas, com a finalidade de fazer com que 

produtos derivados dessas frutas estejam disponíveis. Desta forma, este trabalho visa o 

uso do pré-tratamento osmótico para avaliar a eficiência da mesma em reduzir possíveis 

alterações físico-químicas e químicas indesejáveis nos processos de secagem por estufa 

por ar quente e liofilização. A avaliação foi feita através de análises físico-químicas, da 

quantificação de compostos bioativos e da extração dos compostos voláteis, sendo que 

todas as análises foram realizadas no fruto in natura e no fruto desidratado. A polpa do 

caqui in natura apresentou 270 mg GA/100g de compostos fenólicos, 212,97 mg 

QE/100g de flavonoides e 3,87 µg/g de carotenoides. Também apresentou uma boa 

atividade antioxidante com 32003 µmol TE/100g para o método ABTS e 702 µmol 

Fe2+/100g pelo método FRAP. Ao se desidratar por estufa ou liofilização as amostras de 

caqui que não passaram por pré-tratamento osmótico e os ensaios que passaram, notou-

se que as amostras que passaram pelo pré-tratamento tiveram melhores repostas na 

atividade antioxidante e na quantificação de compostos bioativos. O modelo preditivo 

da função Desirability gerada nos processos de secagem que a melhor concentração da 

solução de sacarose e tempo de imersão é de 29,5% por 60 min para secagem por estufa 

de ar quente, e para secagem por liofilização é de 38% de sacarose por 29 min de 

imersão. A composição volátil da polpa do caqui in natura e de seus produtos 

desidratados, mostrou que a classe dos aldeídos é a que possui maior porcentagem de 

compostos. Os compostos voláteis concomitantes nas amostras estudadas foram: 

nonanal, decanal, β-cyclocitral e dodecanal. Sendo assim, fica evidente que o pré-

tratamento osmótico é um aliado na proteção de características físico-químicas e 

químicas da fruta quando essa passa por um processo de secagem, principalmente nos 

compostos bioativos e voláteis.  

Palavras chave: Caqui; Pré-tratamento osmótico; Secagem; Bioativos; Voláteis. 
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ABSTRACT 

Persimmon (Diospyros Kaki) is a fruit native to eastern Asia, more precisely to China. 

Because it is a fruit that adapts to the subtropical and temperate climate, Brazil gets used 

to it very well. Given that most native Brazilian fruits grow at specific times during the 

year, this seasonality ends up making their consumption very low. Admitting this 

reality, processing techniques are increasingly studied, with the use of making the 

products consumed in these fruits available. In this way, this work aims to use osmotic 

pre-treatment to evaluate the same reduction of possible undesirable physical-chemical 

and chemical effects in drying processes by hot air and freeze drying. An evaluation 

was made through chemical analysis, quantification of bioactive compounds and 

extraction of volatile compounds, and all analyzes were performed on fresh fruit and 

dehydrated fruit. One egg pulp contains 270 mg GA / 100g of phenolic compounds, 

212.97 mg QE / 100g of flavonoids and 3.87 µg / g of carotenoids. It also showed good 

antioxidant activity with 32003 µmol TE / 100g for the ABTS method and 702 µmol 

Fe2 + / 100g for the FRAP method. When dehydrating by greenhouse or freeze drying 

as persimmon clothes that are not used for osmotic pretreatment and tests that recover, it 

is not like those sold by the pretreatment experienced better results in antioxidant 

activity and in the quantification of bioactives. The predictive model of the Desirability 

function generated in the drying processes, which is the best concentration of the 

sucrose solution and the immersion time is 29.5% for 60 minutes for drying by hot air, 

and for drying by freeze drying is 38% sucrose for 29 min immersion. A volatile 

composition of khaki pulp in nature and its dehydrated products, shown that the 

aldehyde class has the highest percentage of compounds. The concomitant volatile 

compounds in the studied samples were: non-anal, decanal, β-cyclocitral and dodecanal. 

Therefore, it is evident that the osmotic pre-treatment is an ally in the protection of the 

physicochemical and chemical characteristics of fruit when it goes through a drying 

process, mainly in bioactive and volatile compounds. 

Keywords: Persimmon; Osmotic pre-treatment; Drying; Bioactive; Volatile.  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Caqui (Dyospyros kaki L) da varidade Giombo, popularmente conhecido 

como "chocolate". ....................................................................................................... 19 

Figura 2 Caqui (Dyospyros kaki L) da varidade Fuyu ................................................. 19 

Figura 3 Estrutura química dos principais grupos fenólicos encontrados em frutas. .... 22 

Figura 4 Estrutura química de compostos fenílicos encontrados no caqui (Dyospyros 

kaki L) ........................................................................................................................ 23 

Figura 5 Principais ácidos hidroxibenzóicos. .............................................................. 24 

Figura 6 Principais ácidos hidroxicinâmicos............................................................... 24 

Figura 7 Estrutura química das principais classes de flavonoides. ............................... 25 

Figura 8 Estrutura química dos principais carotenoides encontrados no caqui............. 27 

Figura 9. Comparação das técnicas de headspace estático (A) e Purge and trap (B) .... 30 

Figura 10. Dispositivo de extração por SPME e adessorção do material extraído para 

análise em GC ............................................................................................................. 31 

Figura 11. Transferência de massa na desidratação osmótica. ..................................... 37 

Figura 12. Diagrama de Pareto e Superfície de Resposta para a atividade de água em 

caqui desidratado osmoticamente e posterior secagem por convecção. ........................ 56 

Figura 13. Diagrama de Pareto e Superfície de Resposta para o teor de umidade em 

caqui desidratado osmoticamente e posterior secagem por convecção. ........................ 57 

Figura 14. Diagrama de Pareto sobre o teor de pH. ..................................................... 58 

Figura 15. Diagrama de Pareto sobre o teor de acidez. ............................................... 59 

Figura 16. Diagrama de Pareto sobre a luminosidade (L*), coordenadas a*, b* e C, e 

sobre o ângule Hue (ºHue). ......................................................................................... 60 

Figura 17. Diagrama de Pareto sobre a atividade antioxidante com o método FRAP. . 61 

Figura 18. Diagrama de Pareto e superfície de resposta sobre a atividade antioxidante 

com o métodos ABTS. ................................................................................................ 62 

Figura 19. Diagrama de Pareto nos teores de compostos fenólicos (A) e carotenoides 

(B). ............................................................................................................................. 64 

Figura 20. Diagrama de Pareto e superfície de resposta sobre o teor de flavonoides no 

caqui desidratado por osmose e seco em estufa por convecção. ................................... 64 

Figura 21. Função Desirability global das variáveis que sofreram influência do 

processo. ..................................................................................................................... 66 

Figura 22. Diagrama de Pareto sobre atividade de água (A) e teor de umidade (B). .... 73 



 

 

Figura 23. Diagrama de Pareto sobre o potencial hidrogênico (A) e teor de acidez (B).

 ................................................................................................................................... 74 

Figura 24. Diagrama de Pareto sobre a luminosidade (L*), coordenadas a*, b* e C, e 

sobre o ângulo Hue (ºHue). ......................................................................................... 75 

Figura 25. Diagrama de Pareto e Superfície de Resposta sobre a atividade antioxidante 

pelo método FRAP. ..................................................................................................... 77 

Figura 26. Diagrama de Pareto e Superfície de Resposta sobre a atividade antioxidante 

pelo método ABTS. .................................................................................................... 78 

Figura 27. Diagrama de Pareto e Superfície de resposta sobre os compostos fenólicos.

 ................................................................................................................................... 80 

Figura 28. Diagrama de Pareto e Superfície de resposta sobre o teor de flavonoides, .. 80 

Figura 29. Diagrama de Pareto e Superfície de resposta sobre os compostos fenólicos.

 ................................................................................................................................... 81 

Figura 30. Função desirability global das variáveis que sofreram influência no processo

 ................................................................................................................................... 83 

  



 

 

LISTA DE QUADRO E TABELAS 

Tabela 1 Teores nutricionais encontrados em 100g da polpa de caqui. ........................ 18 

Tabela 2 Compostos bioativos em diferentes partes do caqui (Dyospyros kaki L) ....... 20 

Tabela 3. Valores utilizados no DCCR para desidratação osmótica do caqui. ............. 41 

Tabela 4. Matriz de delineamento. .............................................................................. 42 

Tabela 5. Caracterização físico-química e química da polpa de caqui in natura. .......... 49 

Tabela 6. Atividade de água e umidade dos diferentes ensaios de otimização da 

desidratação osmótica da produção caqui seco na estufa por convecção de ar. ............. 55 

Tabela 7. Resultados de pH e acidez dos ensaios de caqui desidratados osmoticamente 

e secos por meio de estufa com circulação de ar .......................................................... 58 

Tabela 8. Atividade Antioxidante dos 11 ensaios de caqui desidratados osmoticamente 

e secos por meio de estufa com circulação de ar. ......................................................... 61 

Tabela 9. Teores de compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides dos 11 ensaios de 

caqui desidratados osmoticamente e secos por meio de estufa com circulação de ar. ... 63 

Tabela 10. Modelos preditivos e respectivas estatísticas associados aos efeitos da 

concentração da solução de sacarose e o tempo de imersão do pré-tratamento osmótico 

no processo de secagem do caqui em estufa. ............................................................... 65 

Tabela 11. Resultados preditos e experimentais nas condições ótimas de concentração 

da solução de sacarose e tempo de imersão no processo de desidratação osmótica para 

posterior secagem à estufa com circulação de ar determinadas pela função Desirability.

 ................................................................................................................................... 67 

Tabela 12. Resultados das análises físico-químicas e químicas do caqui desidratado à 

35º sem pré-tratamento (Controle), à 35ºC com pré-tratamento de desidratação osmótica 

(CD35) e à 45ºC com pré-tratamento de desidratação osmótica (CD45). ..................... 68 

Tabela 13. Atividade de água e umidade dos diferentes ensaios de otimização da 

desidratação osmótica da produção caqui seco por liofilização. ................................... 72 

Tabela 14. Potencial hidrogênico (pH) e acidez dos diferentes ensaios de otimização da 

desidratação osmótica da produção caqui seco por liofilização. ................................... 73 

Tabela 15. Valores de luminosidade (L*), coordenadas a*, b* e C, e sobre o ângulo 

Hue (ºHue) dos 11 ensaios desidratados osmoticamente e posterior secagem por 

liofilização. ................................................................................................................. 75 

Tabela 16. Atividade Antioxidante dos 11 ensaios de caqui desidratados osmoticamente 

e secos por meio de estufa com circulação de ar. ......................................................... 77 



 

 

Tabela 17. Teores de compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides dos 11 ensaios 

de caqui desidratados osmoticamente e secos por meio de estufa com circulação de ar7

 ................................................................................................................................... 79 

Tabela 18. Modelos preditivos e respectivas estatísticas associados aos efeitos da 

concentração da solução de sacarose e o tempo de imersão do pré-tratamento osmótico 

no processo de secagem do caqui por liofilização. ....................................................... 82 

Tabela 19. Resultados preditos nas condições ótimas de concentração da solução de 

sacarose e tempo de imersão no processo de desidratação osmótica para posterior 

secagem por liofilização, determinadas pela função Desirability. ................................ 84 

Tabela 20. Concentração de ácidos orgânicos da polpa in natura, dos lotes Controle – 

Estufa, Caqui PTO35 – Estufa, Caqui PTO45 – Estufa e Controle – Liofilizado. ......... 85 

Tabela 21. Compostos voláteis identificados na polpa de caqui in natura, caqui controle 

– estufa, caqui PTO35 – estufa e caqui controle – liofilizado. ...................................... 90 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 14 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .............................................................................. 16 

2.1. Caqui e suas características ............................................................................... 16 

2.2 Compostos Bioativos ........................................................................................... 19 

2.2.1 Compostos bioativos no Caqui (Dyospyros kaki L) .......................................... 20 

2.2.1.1 Compostos fenólicos - ácidos fenólicos, taninos, proantocianidinas e 

flavonoides .................................................................................................................. 21 

2.2.1.2 Carotenoides – pigmento de maior importância na fruta ................................. 26 

2.3 Compostos voláteis .............................................................................................. 28 

2.4 Secagem ............................................................................................................... 32 

2.4.1 Secagem em estufa com circulação e renovação de ar .................................... 35 

2.4.2 Liofilização ....................................................................................................... 35 

2.5 Desidratação osmótica ........................................................................................ 36 

3.1 Geral: .................................................................................................................... 39 

3.2 Específicos: ........................................................................................................... 39 

4 MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................. 40 

4.1 Materiais ............................................................................................................... 40 

4.2 Matérias-primas .................................................................................................. 41 

4.3.1 Secagem por liofilização .................................................................................... 42 

4.3.2 Secagem em estufa com circulação e renovação de ar ......................................... 42 

4.4 Análises físico-químicas ...................................................................................... 42 

4.4.1 Umidade............................................................................................................. 43 

4.4.2 Atividade de água ............................................................................................... 43 

4.4.3 Potencial Hidrogeniônico ................................................................................... 43 

4.4.4 Cinzas ................................................................................................................ 43 

4.4.5 Teor de sólidos solúveis totais ............................................................................ 43 



 

 

4.4.6 Acidez titulável potenciométrica ........................................................................ 43 

4.4.7 Determinação da cor ........................................................................................... 44 

4.5 Determinação dos compostos bioativos .............................................................. 44 

4.5.2 Determinação de compostos fenólicos totais (CFT) e flavonóides totais ............. 44 

4.5.2.1 Extração da amostra ........................................................................................ 44 

4.5.2.2 Determinação de compostos fenólicos totais (CFT) ......................................... 44 

4.5.2.3 Determinação de flavonóides totais (FT) ......................................................... 45 

4.5.3 Carotenoides ...................................................................................................... 45 

4.6 Identificação e Quantificação de Compostos Bioativos por Cromatografia 

Líquida ...................................................................................................................... 45 

4.6.1 Identificação e Quantificação de ácidos orgânicos .............................................. 45 

4.7 Capacidade antioxidante ..................................................................................... 46 

4.7.2 Método de captura do ABTS+ (2,2’-azino-bis(ácido 3-etilbenzotiazolina-6-

sulfonico) .................................................................................................................... 46 

4.7.3 Método do poder redutor do Ferro (FRAP) ......................................................... 47 

4.8. Extração dos compostos voláteis por SPME ..................................................... 47 

4.9. Determinação de compostos voláteis por Cromatografia Gasosa .................... 48 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................ 49 

5.1. Caracterização físico-química e química do caqui in natura ................................. 49 

5.2 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DO CAQUI 

COM USO DE DIFERENTES TIPOS DE SECAGEM .......................................... 54 

5.2.1 SECAGEM POR ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR ................................ 54 

5.2.1.1 Atividade de água (aw) e Umidade .................................................................. 55 

5.2.1.2 Potencial hidrogênico (pH) e acidez .............................................................. 57 

5.2.1.3Cor ................................................................................................................... 59 

5.2.1.4 Atividade Antioxidante.................................................................................... 60 

5.2.1.5 Bioativos: compostos fenólicos, flavonoides e carotenóides. ........................ 62 

5.2.1.6 Perfis Dos Modelos Preditos E Aplicação Da Função Desirability ................... 64 



 

 

5.2.1.7 ESTUDO DO EFEITO DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA E DA 

TEMPERATURA DE SECAGEM NAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO ....... 67 

5.2.2 SECAGEM POR LIOFILIZAÇÃO ................................................................ 70 

5.2.2.1 Atividade de água e umidade ........................................................................... 71 

5.2.2.2 Potencial Hidrogênico (pH) e acidez ................................................................ 73 

5.2.2.3 Cor .................................................................................................................. 74 

5.2.2.4 Atividade Antioxidante.................................................................................... 76 

5.2.2.5 Compostos Bioativos: compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides. ......... 78 

5.2.2.6 Perfis dos Modelos Preditos e Aplicação da Função Desirability ..................... 81 

5.3 Ácidos orgânicos da polpa do caqui e de seus produtos desidratados ............... 84 

5.4 Determinação de compostos voláteis da polpa do caqui e seus produtos 

desidratados .............................................................................................................. 86 

6. CONCLUSÃO ....................................................................................................... 93 

APÊNDICE A – CROMATOGRAMA DOS COMPOSTOS BIATIVOS E 

VOLÁTEIS DA POLPA DE CAQUI IN NATURA E SEUS PRODUTOS 

DESIDRATADOS ................................................................................................... 103 

 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Proveniente do caquizeiro, o caqui (Diospyros kaki) é uma fruta nativa da Ásia 

oriental, mais precisamente da China, mas durante milênios espalhou-se pelos cincos 

continentes. Por ser uma fruta que se adapta bem ao clima subtropical e temperado, no 

Brasil onde provavelmente chegou no final do século XIX, se aclimatou muito bem e 

passou a frutificar com características ainda melhores do que em seu país de origem, e 

assim se tornou um produto de importante exploração comercial (PARK et al., 2006) 

 O caqui é um fruto de sabor e aparência agradáveis, possuindo alto valor 

nutricional, alto teor de açúcares, é uma importante fonte de vitamina C e sais minerais 

(KLUGE, 2018). Além disso, vários estudos demonstram suas ações hipolipidêmicas, 

composições de taninos condensados e atividades antioxidantes (MATSUMURA et al., 

2016). 

O caqui é uma importante fruta, pois traz em sua composição proteínas, fibras, 

minerais, carboidratos, carotenoides, compostos fenólicos e diversas vitaminas 

(KLUGE; TESSMER, 2018). Além disso, essa fruta é uma ótima fonte de compostos 

biologicamente ativos, como ácido ascórbico e taninos condensados e estes estão 

intimamente relacionados à várias propriedades fisiológicas, como papel protetor contra 

doenças relacionadas ao estresse oxidativo e processos cancerígenos (DEL BUBBA et 

al., 2009). O flavor de um alimento é composto por dois componentes: sabor (doce, 

acedo, salgado, amargo e umami) e o aroma. Aromas são formados por compostos 

voláteis que são percebidos diretamente pelo nariz ou retronasalmente (FALLIK; ILIC, 

2017). Apesar do caqui ser uma fruta bastante estudada, poucos trabalhos, relatam sobre 

a composição volátil do mesmo 

Os consumidores de todo o mundo estão se tornando cada vez mais preocupados 

com a qualidade de frutas e vegetais. O termo qualidade abrange um complexo grupo de 

características que o produto em questão deve ter. Engloba atributos visuais com 

tamanho, cor, forma; propriedades físicas e químicas; sabor e outras características 

organolépticas. Sendo assim, espera-se que frutas e vegetais consumidos alcancem todas 

essas características (FALLIK; ILIC, 2017).  

As frutas, vegetais e ervas são conhecidos como principais fontes de substâncias 

biologicamente ativas, sendo essas vitaminas e metabólitos secundários, como 

polifenóis, carotenoides, esteróis, glicosinolatos e saponinas (DEMBITSKY et al., 

2011). A popularidade de frutas e vegetais secos se deve ao aumento do prazo de 
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validade e a substancial redução de volume, e ainda é mais valorizado e tem maior grau 

de aceitação se a qualidade final do produto manter as características iniciais das frutas 

e vegetais in natura (MASKAN, 2001). 

O processo de secagem é uma operação que tem como finalidade a remoção de 

água ou qualquer outro líquido de um material (CELESTINO, 2010). Fellows (2006) 

relata que o principal objetivo da secagem no processamento de alimentos é prolongar a 

sua vida de prateleira com a diminuição de da atividade de água, com “a aplicação de 

calor sob condições controladas para remover, por evaporação a maioria da água 

presente em um alimento”, ou por um processo de liofilização, onde a água congelada a 

-50°C aproximadamente e no vácuo, por sublimação a fração de gelo a água passa do 

estado sólido para o estado gasoso, sem a passagem para o estado líquido.  Visando 

manter as propriedades e características das frutas e ainda reduzir o custo operacional 

das secagens convencionais são desenvolvidos diferentes pré-tratamentos e novos 

métodos de secagem a baixa temperatura (SAGAR, V.R.; SURESH KUMAR, 2010). 

 Dentre os pré-tratamentos usados, está a desidratação osmótica que tem recebido 

muita atenção devido ao seu baixo custo e complexidade. Este processo consiste na 

imersão do alimento em uma solução hipertônica, assim a água livre presente no 

alimento é transferida para a solução, devido a semi-permeabilidade da membrana 

celular, e no sentido oposto, o soluto usado na solução hipertônica flui para o alimento 

mesmo que em pequenas proporções. Além disso, a desidratação osmótica também 

previne o escurecimento oxidativo e a perda de componentes voláteis aromatizantes. 

(PROSAPIO; NORTON, 2017; YETENAYET, HOSAHALLI, 2010). 

 Notando a dificuldade em encontrar trabalhos que estudem o processo de 

diferentes tipos de secagem do caqui, e quais efeitos desse processo nas características 

do fruto, este trabalho visa otimizar técnicas como a pré-secagem por desidratação 

osmótica para avaliar a eficiência da mesma não só em reduzir o consumo energético e 

altos custos de produção, como também reduzir possíveis alterações químicas nos 

compostos bioativos e voláteis indesejáveis, já que o tempo de exposição da fruta ao 

processo de secagem seria reduzido.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Caqui e suas características 

 

 O fruto caqui (Diospyros kaki), proveniente do caquizeiro, pertence à família 

Ebanaceae, é uma cultura frutífera comercialmente importante e originária de países 

asiáticos como China, Japão e Coréia. Em seguida, as cultivares também foram 

introduzidas na Austrália e na Nova Zelândia (ZHOU et al., 2016). Quanto a América 

do Sul, o caquizeiro foi introduzido em São Paulo, no final do século XIX. A partir da 

década de 1920, após a chegada dos imigrantes japoneses, que introduziram as 

tecnologias de produção necessárias e assim a espécie se adaptou muito bem ao clima 

brasileiro (KLUGE; TESSMER, 2018). 

 O caquizeiro é uma árvore frutífera tipicamente subtropical, mas é capaz de 

adaptar-se muito bem à várias condições de clima e solo. Por esse motivo, ele pode ser 

cultivado em regiões onde predomina o frio; em regiões com climas mais amenos; e até 

mesmo em regiões de clima tropical, e essa sua capacidade de adaptação fez com que se 

tornasse possível seu cultivo nas regiões sul e sudeste do Brasil, e até mesmo para 

alguns estados da região nordeste e centro-oeste (FIORAVAN et al., 2007). 

 Quando comparado à outras hortaliças tradicionais brasileiras como laranja, 

banana, maçã, o caqui representa apenas menos de 0,5% do total da produção brasileira 

em relação à volume de produção e área de cultivo. Porém é a safra de frutas que mais 

cresceu nos últimos quinze anos (NEUWALD et al., 2009). 

 O caqui tem aparência semelhante à um tomate alaranjado, e é inteiramente 

comestível, com isenção de sua semente e caule. A cor do fruto varia de amarelo ou 

laranja à vermelho escuro, essa característica está intimamente ligada a concentração de 

conteúdo de carotenoide (YAQUB et al., 2016). O fruto do caquizeiro é uma baga e seu 

tamanho e forma variam entre os cultivares. Muitas vezes tem uma massa entre 250 e 

350 g (KLUGE; TESSMER, 2018). 

Ao longo da história do cultivo de caqui, este desenvolveu uma ampla gama de 

variações, seja no seu tamanho, ou na forma, cor e até mesmo sabor do fruto, sendo 

assim há bastantes cultivares diferenciados. O fruto do caqui quando ainda jovem ou em 

desenvolvimento é altamente adstringente devido a presença de taninos solúveis, no 

entanto alguns cultivares perdem essa adstringência naturalmente na árvore à medida 

que as frutas vão amadurecendo. Porém, outros cultivares conseguem manter a 

adstringência até a maturidade. Assim, os caquis são classificados em dois tipos: 
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adstringentes e não-adstringentes (ou doce), com base na presença ou ausência de 

adstringência da fruta na maturidade (SUGIURA, 2005). 

Cada grupo do caqui ainda é classificado em dois sub-grupos, os de constante 

polinização (PC) que são mudam a cor da polpa quando polinizados, ou polinização 

variante (PV) que possuem a polpa claro quando sem semente (não polinizados) e 

escuro quando com semente (polinizado) (NEUWALD et al., 2009).  Assim, todas as 

cultivares de caqui são classificadas como polinização constante e não-adstringente 

(pollination-constant and non-astringent- PCNA), polinização variante e não-

adstringente (pollinationvariant and non-astringent - PVNA), polinização constante e 

adstringente (pollination-constant and astringent - PCA), ou polinização-variante e 

adstringente (pollination-variant and astringent - PVA) (YAMADA; SATO, 2002). 

Entre estes quatro tipos de frutos, o tipo de PCNA é comercialmente o mais 

desejável, porque há perda de adstringência e não requer tratamento pós colheita 

adicional (SUGIURA, 2005). Além disso a indústria brasileira usa outra categorização 

onde as frutas são classificadas em três grupos, adstringente (sibugaki ou taninosos), 

não adstringente (amagaki ou doces) e variáveis. Os caquis do primeiro grupo são 

continuamente adstringentes com carne de cor amarela, com ou sem semente (ex.: 

“Taubaté, “coração de boi” e “Hachiya”). As frutas do segundo grupo são sempre não-

adstringentes e apresentam uma carne amarela independentemente da presença da 

semente (ex.: “fuyu”, “jiro” e “fuyuhana”). O último grupo consiste do fruto 

adstringente com polpa amarela quando sem semente e parcial ou totalmente não 

adstringente quando uma ou mais sementes estão presente (ex.: “rama forte”, “giombo” 

ou “chocolate”) (NEUWALD et al., 2009).  

Sabe-se que os caquis são perecíveis, tendo um potencial de conservação pós-

colheita relativamente curto, de 15 a 30 dias, se armazenadas em câmaras frias sob 

refrigeração. Essa perecibilidade é atribuída à alta sensibilidade dos caquis ao etileno 

exógeno, já que a produção desse composto da fruta é muito pequena (GIRARDI, 

2003). 

O caqui é um fruto de alto valor nutricional por ser rico em proteínas, fibras, 

minerais, carboidratos, carotenoides, compostos fenólicos e fontes de vitaminas. Sua 

pele é muito rica em minerais (K, Mg, Ca, Fe, Mn, Zn e Cu) e a atividade do mineral é 

notavelmente um contribuinte para prevenção de doenças (KLUGE; TESSMER, 2018). 

Essa fruta é considerada alcalinizante, antioxidante, estomáquico, fortificante, laxante e 

nutritivo (GUIMARÃES, 2007). É composto por 79% de água, 0,7% de pectina, 0,4% 
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de proteína e fibra bruta (YAQUB et al., 2016). Na tabela 1, observa-se a composição 

química da porção comestível do caqui 

Tabela 1. Teores nutricionais encontrados em 100g da polpa de caqui. 

Elemento Teor 

Calorias (kcal) 78 

Umidade (%) 81,49 

Gordura (g) 0,1 

Proteínas (g) 0,33 

Fibras (g) 2,6 

Cinzas (g) 0,37 

Carboidratos (g) 17,2 

Cálcio (mg) 6,0 

Fósforo (mg) 26,0 

Ferro (mg) 0,3 

Vitamina A (mg) 250 

Vitamina B1 (mg) 0,05 

Vitamina B2 (mg) 0,05 
Fonte: Guia rural abril: anuário 1998. São Paulo: Abril, 1998. 50 p. 

 A composição da fruta fresca pode variar em função do cultivar, da fertilidade 

do solo, do grau de maturação, da porção do fruto, etc (PARK et al., 2006). 

O fruto caqui do tipo “giombo” pertencente ao grupo variável, apresentam 

vantagens de alta produtividade e alto teor de açúcar quando maduras. É largamente 

plantada na região de Mogi das Cruzes, e grande parte dessa produção local é enviada 

para a região Nordeste do Brasil. Esse fruto tem tamanho médio (140 gramas) e formato 

ovóide. Quando não há a presença de sementes a sua polpa é amarela-avermelhada e 

bastante taninosa, já quando apresentam sementes os frutos são sem adstringência, 

exibem a polpa mais escura, como mostra a Figura 1 e é popularmente chamados de 

“chocolate” (RAZZOUK, 2007). 

A variedade do caqui Fuyu (Figura 2) pertencente ao grupo Amagaki; são doces 

e não taninosos, de polpa firme e mais amarelos quando maduro. São muito bem aceitos 

pelo mercado, podendo ser consumidos ainda verdes ou após complementação da 

maturação natural. O caqui fuyu foi o principal responsável pelo acréscimo de áreas 

cultivadas de caquis (Dyospyros kaki L), por apresentar uma excelente aceitabilidade 

devido à sua boa aparência, ao tamanho de médio a grande (180 gramas) e à polpa 

amarelo-avermelhada, de textura firme, sabor adocicado e baixa acidez (RAZZOUK, 

2007). 



19 

 

Figura 1. Caqui (Dyospyros kaki L) da varidade Giombo, popularmente conhecido como 

"chocolate". 

  

Fonte: https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2015/03/17/conheca-os-tipos-de-

caqui-e-pratos-com-a-fruta.htm?mobile&imagem=6 

Figura 2 Caqui (Dyospyros kaki L) da varidade Fuyu 

 

Fonte:http://www.culturajaponesa.com.br/index.php/tag/festivao-do-caqui-fuyu/ 

2.2 Compostos Bioativos 

Frutas e vegetais representam a forma mais simples de alimentos funcionais pois 

representam boas fontes de compostos bioativos. Compostos bioativos são constituintes 

extra nutricionais que normalmente ocorrem em pequenas quantidades nos alimentos, 

além de vários estudos relatarem o efeito benéfico que eles têm sobre a saúde. O 

consumo de frutas e hortaliças tem importância crescente, devido ou crescente 

reconhecimento de sua fonte nutricional e terapêutica. Além disso, estes compostos 

bioativos, são utilizados como ingredientes na fabricação de alimentos funcionais e 

nutracêuticos (PETZOLD et al., 2018). 

Os compostos bioativos são classificados como nutracêuticos e alguns são 

considerados como tóxicos. Os nutracêuticos são compostos ativos e derivados naturais 
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característicos por promoverem a saúde, prevenirem doenças, possuírem propriedades 

medicinais e causarem impactos à saúde humana. Os tóxicos também são compostos 

químicos de ocorrência natural ou induzidos por processos, exercendo efeitos danosos à 

saúde do ser humano. Caso a fonte específica possua maiores concentrações de 

substâncias nutracêuticas que tóxicas, portanto ela apresentará o potencial necessário 

para promover a proteção contra doenças crônicas. A maior parte das frutas e vegetais 

consumidos estão presentes nesta categoria (FENNEMA, PARKIN, 2010). 

Estes compostos variam amplamente na estrutura e função química e são 

agrupados de acordo com suas conformidades. Polifenóis, vitaminas e microrganismos 

probióticos estão incluídos neste grupo de bioativos. O ímpeto que desencadeou as 

várias pesquisas cientificas realizadas foi o resultado de muitos estudos que mostram os 

efeitos protetores sobre doenças cardiovasculares e câncer, das dietas baseadas nesses 

compostos. Como resultado, há um grande interesse em avaliar o papel dos compostos 

bioativos à base de alimentos no funcionamento e até mesmo no melhoramento da 

saúde humana. (KRIS-ETHERTON et al., 2002). 

2.2.1 Compostos bioativos no Caqui (Dyospyros kaki L) 

O caqui é uma fruta enriquecida com muitos compostos bioativos, incluindo 

polifenóis, terpenóides, esteroides, flavonoides, carotenoides, minerais (zinco, cobre, 

ferro, magnésio, cálcio e fósforo), vitaminas (complexo A, B, C, E e K) e fibras 

alimentares. Alguns componentes como fenólicos, antioxidantes, esteróis e flavonoides 

têm um efeito benéfico na saúde humana devido à sua capacidade de prevenir ou 

controlar várias doenças(YAQUB et al., 2016). 

Yaqubet al. (2016) reportaram em seu trabalho identificação de alguns 

compostos bioativos presentes nas várias partes do caqui listados por alguns autores. 

Tabela 2 Compostos bioativos em diferentes partes do caqui (Dyospyros kaki L) 

Parte da 

Planta 

Classe de 

metabólitos 
Compostos identificados Referências 

Casca 

Ácidos Fenólicos 
Ácido cafeico; ácido p-cumárico; ácido 

ferúlico; ácido gálico 

LEONTOWICZ, 

2002; LEE, 2008 

Compostos 

fenólicos 
Proantocianidinas (PAs) SUBAGIO, 1996 

Compostos Taninos SUBAGIO, 1996 
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fenólicos 

Carotenoides 
Cry-criptoxantina; zeaxantina; luteína; β-

caroteno 

TOUS e 

FERGUSON, 

1996. 

Polpa 

Ácidos Fenólicos 
Ácido ferúlico; ácido p-cumárico; ácido 

gálico 

YUAN et al., 

2006. 

Carotenoides 

Cry-criptoxantina; licopeno; β-caroteno; 

α-caroteno; zeaxantina; astaxantina; 

luteína; cis-mutatoxantina; anteraxantina; 

neoluteína 

NIIKAWA et al., 

2007; DAOOD et 

al., 1992; JANG et 

al., 2010. 

Semente Ácidos graxos 
Ácido palmítico; ácido oleico; ácido 

linoleico 

MENENDEZ et 

al., 2005. 

Folhas Flavonóis 

Ácido 40-dihidroxi-a-truxílico; tatarina C; 

miricetina; anulatina; trifolina; 

astragalina; hiperina; isoquercetina; 

rutina; quertecina; kampferol, 

caquisispirona; saponina 

CHEN et al., 

2007; SINGH et 

al., 2011. 

Fonte: YAQUB, 2016. 

2.2.1.1 Compostos fenólicos - ácidos fenólicos, taninos, proantocianidinas e 

flavonoides 

Os compostos fenólicos compreendem um grupo extremamente rico de 

metabólitos secundários com renomadas propriedades biológicas e efeito 

farmacológico. Eles são tipicamente responsáveis pela cor, sabor e aroma de inúmeras 

frutas, flores, vegetais e até mesmo especiarias, mas também desempenham funções 

muito importantes e inerentes relacionadas à sua proteção e bem-estar(FERREIRA; 

MARTINS; BARROS, 2017). 

As plantas costumam ter uma larga variedade de compostos fenólicos, como 

antocianinas, carotenoides, flavonóis, proantocianidinas, derivados do ácido fenólico, 

curcumina, entre outros. Estes compostos fenólicos têm propriedades antioxidantes e 

antimicrobianas, portanto frutas com a presença destes têm muitos benefícios para 

saúde, pois podem ajudar a prevenir algumas doenças (JIA; DUMONT; ORSAT, 2016). 
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Compostos fenólicos são conhecidos quimicamente por possuírem um anel 

aromático com um ou mais grupos hidroxila ligados em seu anel e estão sendo muito 

estudados devido à qualidade que ele proporciona aos alimentos. Os principais grupos 

(Figura 3) são: flavonóides, ácidos fenólicos, tanninos (hidrolisável e condensado), 

estilbenos e lignanas (D’ARCHIVIO et al., 2007). Os compostos fenólicos mais 

comumente encontrados no caqui são: ácido gálico, ácido ferúlico, ácido p-cumárico, 

taninos, ácido cafeico e proantocianidinas, como mostra a Figura 4 (YAQUB et al., 

2016). 

Figura 3 Estrutura química dos principais grupos fenólicos encontrados em frutas. 

 

Fonte: Herrero et al., (2012). 
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Figura 4. Estrutura química de compostos fenólicos encontrados no caqui (Dyospyros kaki L) 

 

Fonte: Yaqub, 2016. 

Os ácidos fenólicos pertencem a um grupo altamente diversificado de 

fitoquímicos que são encontrados em todos os alimentos de origem vegetal na dieta 

humana. Existem duas classes de ácidos fenólicos, são os ácidos hidroxibenzóicos e os 

ácidos hidroxicinâmicos, que ambos são encontrados em materiais vegetais. Os ácidos 

hidroxibenzóicos incluem ácidos gálico, fitoxibenzóico, vanílico, syringico e 

protocatecuico (Figura 5). Os ácidos hidroxicinâmicos comumente encontrados em 

alimentos e bebidas são os ácidos p-cumárico, cafeico, ferúlico, sinápico e cinâmino 

(Figura 6) (CHANDRASEKARA; NUTRITION; LANKA, 2018). 
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Figura 5. Principais ácidos hidroxibenzóicos. 

 

Fonte: (CHANDRASEKARA; NUTRITION; LANKA, 2018) 

Figura 6. Principais ácidos hidroxicinâmicos. 

 

Fonte: (CHANDRASEKARA; NUTRITION; LANKA, 2018) 

Os taninos são uma fração importante no caqui, pois são os compostos 

responsáveis pela adstringência. O grupo de cultivar adstringente possui maior teor de 

taninos insolúveis do que o grupo de cultivar não-adstringente. Os taninos de caqui são 

comumente chamados de catequinas e compreendem um grupo de compostos bioativos 

com forte capacidade antioxidantes(YAQUB et al., 2016). 

As proantocianidinas que são conhecidas como taninos condensados, são 

dímeros, trímeros, oligômeros e polímeros de unidade flavonóis ligados por ligações C-

C a 4-6 ou 4-8. Proantocianidinas do tipo A são formadas com uma segunda ligação 
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interflavonóide por acoplamento oxidativo de C-O. Esses taninos condensados são 

geralmente encontrados em frutas largamente consumidas como uvas, maçãs, kiwis e 

peras (HERRERO et al., 2012). 

Estes compostos aumentam durante os primeiros estádios de crescimento, 

conferindo à fruta resistência contra diferentes tipos de agressões. No entanto, o seu 

conteúdo diminui durante a maturação, o que resulta numa capacidade antioxidante 

diminuída (YAQUB et al., 2016). 

Lee et al. (LEE; CHO; YOKOZAWA, 2008) reportaram em seu estudo sobre o 

efeito protetor das proantocianidinas presentes na casca do caqui contra danos 

oxidativos durante o processo de envelhecimento, e também sugere que a polimerização 

desse composto desempenha um papel fundamental no retardamento do envelhecimento 

em um modelo de senescência celular. 

Os flavonoides são compostos polifenólicos mais comuns presentes em frutas e 

hortaliças. Podem ser categorizados em 13 classes, compreendendo cinco mil 

compostos. Os mais comuns são antocianidinas, flavonas, isoflavonas, flavonóis, 

flavanonas e seus glicosídeos (Figura 7) (KRIS-ETHERTON et al., 2002). Esse 

composto pode exercer sua atividade antioxidante de várias maneiras. Os flavonoides 

podem coletar diretamente algumas espécies de radicais, atuando como antioxidantes 

que quebram a cadeia. Eles podem suprir a peroxidação lipídica pela reciclagem de 

outros antioxidantes, como o α-tocoferol, doando um átomo de hidrogênio à molécula 

de tocoferol.  

Figura 7. Estrutura química das principais classes de flavonoides. 

 

Fonte: (CERQUEIRA; DE MEDEIROS; AUGUSTO, 2007) 
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2.2.1.2 Carotenoides – pigmento de maior importância na fruta 

Os carotenoides são o principal pigmento presente no caqui (Dyospyros kaki L) 

que são responsáveis pela cor do fruto e contribuem largamente para o seu valor 

nutricional (YAQUB et al., 2016). São pigmentos lipossolúveis coloridos e geralmente 

são encontrados em plantas, fungos, bactérias e algas, além de estarem presentes em 

muitos alimentos como frutas, legumes e peixes (MILANI et al., 2017). Existem mais 

de 700 carotenoides que variam em suas estruturas e podem ser classificados com base 

em sua estrutura química em carotenos e xantofilas. O α, o β-caroteno e o licopeno são 

exemplos de carotenos, isto é, carotenoides não oxigenados. Luteína, zeaxantina, 

astaxantina e cantaxantina são exemplos de xantofilas, que são derivados oxigenados de 

caroteno (RIBEIRO et al., 2018). 

As moléculas de carotenoides são compostos isoprenóides com um esqueleto de 

polieno e possuem em suas estruturas um sistema de duplas ligações que compõe o 

grupo cromóforo responsável pela cor que proporcionam aos alimentos (MORAIS, 

2006). São ligações interatômicas entres os átomos de carbono, denominadas de 

ligações conjugadas, que conferem a propriedade de absorver luz visível, resultando em 

sua coloração característica na faixa amarela a vermelha (RODRIGUEZ-

CONCEPCION et al., 2018). Para que a cor amarela proveniente do carotenoide, são 

necessárias no mínimo sete dessas ligações conjugadas. Quanto maior o número de 

ligações origina em maiores bandas de absorção em maiores comprimentos de onda, e 

assim nesse caso os carotenoides vão se aproximando da cor vermelha (MORAIS, 

2006). 

As concentrações plasmáticas de carotenoides são bons indicadores do consumo 

de frutas e hortaliças; evidências epidemiológicas associam altos níveis plasmáticos de 

β-caroteno e outros carotenoides com risco diminuído de câncer e doenças 

cardiovasculares. As propriedades antioxidantes dos carotenoides fundamentam-se na 

estrutura destes compostos, principalmente no sistema de duplas ligações conjugadas, 

tornando possível a captação de radicais livres, principalmente o radical alquilperoxila 

(ROO•) (CERQUEIRA; DE MEDEIROS; AUGUSTO, 2007). 

Os teores de carotenoide no caqui aumentam rapidamente com a mudança do 

fruto maduro verde para o caqui maduro e mole, com exceção da luteína e do licopeno 

que diminuem durante a maturação dos frutos. Os carotenoides identificados nos frutos 
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de caqui são cis-mutatoxantina, antheraxantina, zeanxantina, luteína, criptoxantinas, α e 

β-caroteno e licopeno (Figura 8) (YAQUB et al., 2016). 

Figura 8. Estrutura química dos principais carotenoides encontrados no caqui. 

 

Fonte: YAQUB et al., 2016 

Zaghdoudi et al.(2016) em sua pesquisa sobre a extração de carotenoides do 

caqui à partir de fluidos supercríticos, a partir do caqui liofilizado obteve o melhor 

resultado em carotenoides oxigenados (xantofilas), sendo que os rendimentos foram 

15,46 ± 0,56; 16,81 ± 1,74 e 33,23 ± 2,91 µg/g (de pó de caqui) para all-trans-luteína, 

all-trans-zeaxantina e all-trans-b-criptoxantina, respectivamente. Como carotenoide não 

oxigenado, o all-trans- β-caroteno com um rendimento de extração 11,19 ± 0,47 µg/g (de 

pó de caqui). 

Plaza et al., (2012) relataram em seu estudo sobre a influência do 

amadurecimento e adstringência do caqui (Diospyros kaki L.) in natura e tratado com 

alta pressão no teor de carotenoides. Esses frutos foram colhidos em dois estádios de 

maturação (III e V), sendo que a cor foi a característica usada para definir a maturidade, 
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obtendo no total seis estádios de maturidade definidos, variando de I (amarelo-verde) 

para VI (laranja-vermelho). Os frutos em estádio de maturação III no grupo de frutos 

adstringentes obtiveram 31,46 ± 3,06; 12,44 ± 1,89; 9,07 ± 1,63 e 49,10 ± 6,21µg/100g 

de peso fresco para luteína, zeaxantina, licopeno e β-caroteno, respectivamente. Para os 

frutos em estádio de maturação III no grupo de frutos não-adstringentes obtiveram 

29,79 ± 1,42; 15,19 ± 1,78; 3,45 ± 0,04 e 51,97 ± 1,42 µg/100g de peso fresco para 

luteína, zeaxantina, licopeno e β-caroteno, respectivamente. Os frutos em estádio de 

maturação V no grupo de frutos adstringentes obtiveram 25,64 ± 10,38; 8,75 ± 1,35; 

43,2 ± 16,56 e 45,39 ± 13,06 µg/100g de peso fresco para luteína, zeaxantina, licopeno 

e β-caroteno, respectivamente. Para os frutos em estádio de maturação V no grupo de 

frutos não-adstringentes obtiveram 46,40 ± 3,54;  23,02 ± 3,19; 62,95 ± 19,42 e 77,03 ± 

1,38µg/100g de peso fresco para luteína, zeaxantina, licopeno e β-caroteno, 

respectivamente. 

Cardoso et al. (2011) em seu estudo sobre o teor de vitamina C e carotenoides em frutas 

orgânicas e convencionais cultivadas no Brasil, relataram que o caqui (Diospyros kaki L.) 

orgânico obteve 567,87 ± 269,59 e 703,24 ± 86,64 µg/100g de licopeno e β-caroteno, 

respectivamente. Já o caqui convencional apresentou 453,27 ± 63,32 e 645,60 ± 42,58 

µg/100g de licopeno e β-caroteno, respectivamente. 

2.3 Compostos voláteis 

Além dos benefícios para a saúde, o sabor das frutas ou legumes é uma das 

forças motrizes para o seu consumo. Geralmente, o sabor percebido de um alimento é 

formado pela complexa interação entre todas as impressões sensoriais, em primeiro 

lugar pelo sabor e odor, e também pela percepção da textura acompanhada de 

impressões visuais e acústicas. A grande variedade de compostos odoríferos presentes 

em frutas e vegetais é responsável por seus diversos aromas, proporcionando 

diferenciação entre os produtos e garantindo que nossa percepção do aroma seja variada 

e interessante. A enorme diversidade de odores de frutas e vegetais atraiu a atenção de 

muitos pesquisadores nas últimas décadas (SIEGMUND, 2015). 

O aroma de frutas é uma mistura complexa de um grande número de compostos 

voláteis cuja composição é específica para espécies e frequentemente para cultivares, e 

é determinada não apenas pela genética, mas também por fatores ambientais, práticas 

culturais e manejo pós-colheita. A natureza química da maioria dos aromas de frutas 

tem sido caracterizada nos últimos 40 anos. Metodologias analíticas atuais empregando 
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métodos de isolamento novos e sensíveis, o uso prolongado de cromatografia gasosa 

acoplada a espectrometria de massa, ou as informações fornecidas pela última geração 

de narizes eletrônicos permitiram a caracterização das misturas voláteis mais complexas 

(PÉREZ; SANZ, 2008). 

Sua alta resolução e sensibilidade fazem da cromatografia gasosa (GC) uma das 

técnicas mais úteis para avaliação da autenticidade dos alimentos. O acoplamento de 

GC à espectrometria de massa (GC-MS) fornece informações estruturais valiosas para a 

identificação confiável de compostos voláteis, marcadores de autenticidade e/ou para 

obter informações sobre os adulterantes empregados (RUIZ-MATUTE et al., 2018). 

Diferentes estratégias para determinar o conteúdo volátil de matrizes alimentares 

foram aplicadas para isolar esses compostos antes de sua identificação em 

cromatografia gasosa e espectrometria de massa (GC-MS) por meio de análise química. 

Diversas técnicas, tais como purge and trap extraction, extração por destilação 

simultânea (SDE), Solid Phase Micro Extraction (SPME), Stir Bar Sorptive Extraction 

(SBSE), etc. (MEHTA et al., 2017). 

Purge and trap extraction refere-se à técnica na qual compostos orgânicos 

voláteis são expurgados da matriz da amostra por um gás inerte e levados para uma 

armadilha sorvente, onde são concentrados e depois introduzidos em um instrumento de 

cromatografia gasosa para análise. Esse método é também conhecido como extração de 

headspace dinâmico, que está intimamente relacionada à extração de headspace estático. 

Em ambas as técnicas, os compostos orgânicos migram da matriz da amostra para o seu 

headspace (Figura 9). Existem três processos principais em Purge and trap: extração 

(purga), adsorção simultânea (trapping) e posterior dessorção (aquecimento). O 

desempenho geral dessa técnica depende da eficiência de cada processo individual. A 

eficiência de purga (a porcentagem de analitos removidos da amostra) depende das 

propriedades dos analitos, temperatura de purga, vazão, duração da purga e matriz de 

amostra (KOU, 2005). 
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Figura 9. Comparação das técnicas de headspace estático (A) e Purge and trap (B) 

 

Fonte: (KOU, 2005) 

A microextração em fase sólida (Solid Phase Micro Extraction - SPME) é 

baseada na partição do analito entre a fase de extração imobilizada em uma fibra fused 

silica ou revestimento interno e a matriz (ar, água, etc.). Depois de atingido o equilíbrio 

ou um tempo bem definido, os compostos absorvidos são desabsorvidos termicamente 

expondo a fibra no orifício de injeção de um cromatógrafo a gás (Figura 10) (XU et al., 

2016). 

O dispositivo básico de SPME consiste de um bastão de fibra ótica, de sílica 

fundida (FS) de 100 mm de diâmetro, com 10 mm de uma extremidade recoberto com 

um filme fino de um polímero (polidimetilsiloxano = PDMS, poliacrilato = PA ou 

Carbowax = Cwx) ou de um sólido adsorvente carvão ativo microparticulado = 

Carboxen) (PIRES VALENTE; AUGUSTO, 2000). 
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Figura 10. Dispositivo de extração por SPME e adsorção do material extraído para análise em 

GC 

 

Fonte: PIRES VALENTE e AUGUSTO, 1999 

Wang et al.(2012), em sua pesquisa sobre a caracterização dos compostos 

voláteis e aromas de impacto do caqui com o uso de GC-MS e GC-O, produziram um 

extrato do fruto a partir da hidrodestilação sob vácuo seguida de extração em fase 

sólida. Ao analisar por GC-MS levou a identificação de 50 compostos, entre o quais os 

aldeídos emergiram como a classe mais importante de compostos voláteis. Trinte e dois 

compostos foram determinados para ter impacto de aroma por GC-O tendo como 

resultado seis compostos mais intensos: metional, (E) -2-hexenal, fenilacetaldeído, (E, 

Z) -2,6-nonadienal, hexanal e Furaneol. Suas qualidades aromáticas explicam em grande 

parte o caráter aromático da fruta caqui, que foi descrita como pêssego fresco, um toque 

de laranja, doce, amadeirado, floral, verde e batata. A identificação inequívoca de 

compostos de impacto do aroma em traço (E, E, Z) -2,4,6-nonatrienal e (E, Z, Z) -2,4,7 

decatrienal por GC-MS foi conseguida através da aplicação de uma extração em fase 

sólida procedimento para isolamento seletivo de compostos carbonílicos. 

Horvat et al.(1991) pesquisaram os compostos voláteis do mesocarpo dos caquis 

adstringentes e não-adstringentes (Diospyros kaki L.) e caqui nativo americano (D. 

virginiuna  L.) por GC-MS. O acetato de bornila e o (E) - 2-hexenal foram os principais 

componentes de todas as cultivares. Constituintes menores incluíram (E) -2-hexenol, 

fenilacetaldeído, acetato de feniletilo, borneol, benzotiazole, acetato de nerilo, ácido 

palmitico e dois hidrocarbonetos normais saturados (C23H48 e C25 e H42). A partir dos 
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valores limiares e concentrações, o (E) -2-hexenal e o acetato de bornil ele concluiu que 

provavelmente estes são os principais contribuintes do aroma de caqui. 

2.4 Secagem 

Tendo em vista que a maioria das frutas nativas brasileiras tem seu crescimento 

em épocas específicas durante o ano, essa sazonalidade acaba fazendo com que o 

consumo dela seja muito reduzido. Admitindo essa realidade, técnicas de processamento 

são cada vez mais estudadas, com a finalidade de fazer com que produtos derivados 

dessas frutas estejam disponíveis durante todo o ano para o consumidor, e um desses 

processamentos é a secagem.  

 Normalmente os processos de secagem provocam alterações indesejáveis nas 

características do produto, pela a utilização de temperaturas elevadas e o tempo em que 

as frutas ficam expostas à essas condições. O sistema de secagem por liofilização não 

provoca grandes alterações químicas no produto por promover a remoção de água livre 

à frio, porém é um sistema de consumo energético elevado, consequentemente um 

processo de alto custo.  

Secagem foi o principal método para a conservação de alimentos a longo prazo 

desde os tempos antigos, até a introdução relativamente recente de conservas ou 

congelamento. Carne, peixe, frutas, bagas, ervas e outros alimentos vegetais eram secos 

para estocagem durante estações menos abundantes de comida, e isso era feito por 

praticamente todas as culturas humanas. Uma das primeiras aplicações importantes da 

secagem foi para a preservação de grãos após a invenção da agricultura e aumentando a 

dependência humana dos cereais (BRADFORD et al., 2018). 

O processo de secagem é uma operação que tem como finalidade a remoção de 

água ou qualquer outro líquido de um material (CELESTINO, 2010). Fellows (2006) 

define o processo de desidratação como “a aplicação de calor sob condições controladas 

para remover, por evaporação a maioria da água presente em um alimento”, ou por um 

processo de liofilização, onde a água congelada a -50°C aproximadamente e no vácuo, 

por sublimação a fração de gelo a água passa do estado sólido para o estado gasoso, sem 

a passagem para o estado líquido. 

 Segundo Fellows (2006), o principal objetivo da secagem no processamento de 

alimentos é prolongar a vida de prateleira dos mesmos pela redução da atividade de 

água, pois assim há uma inibição no crescimento microbiano e atividade enzimática. 
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Sabe-se que nos últimos anos, tem-se dado cada vez mais atenção ao papel dos 

ingredientes ativos naturais, os compostos bioativos. Sendo assim, a preservação destes 

compostos é de extrema importância ao se escolher o método de conservação a ser 

utilizado em frutas e hortaliças (FERNANDES et al., 2011). Entre as técnicas mais 

comuns, a secagem é a mais antiga e bem conhecida para preservar os frutos reduzindo 

o conteúdo de umidade e consequentemente atividade de água. Técnica diferentes como 

secagem convectiva natural, secagem ao sol, secagem convectiva forçada, secagem por 

micro-ondas, liofilização e spray drying vem sendo largamente usadas para secar frutas 

e legumes (TONTUL; TOPUZ, 2017). 

O maior desafio da indústria de frutas e vegetais secos é manter suas 

características físico-químicas e sensoriais. As alterações químicas afetam 

principalmente as propriedades sensoriais, como cor, sabor e aroma, enquanto as 

alterações físicas influenciam principalmente as propriedades de manipulação, como a 

capacidade de inchamento e o tempo de cozimento. O tratamento térmico de frutas e 

vegetais frequentemente reduz o número de compostos aromáticos voláteis originais, o 

mesmo tempo que gera novos compostos aromáticos provenientes da autoxidação de 

ácidos graxos insaturados e decomposição térmica, e/ou a propagação das reações de 

Maillard (NIJHUIS et al., 1998) 

Park et al. (2006) em sua pesquisa sobre as alterações nos compostos bioativos e 

nas suas atividades antioxidantes com a secagem do caqui através de dois métodos 

diferentes: secagem ao sol durante um mês e secagem em estufa à 60°C por 12h. 

Verificou-se que o conteúdo de fibras alimentares, minerais e oligoelementos em frutas 

caquis frescas e secas eram comparáveis. Polifenóis totais em caquis frescos foram 

maiores que em frutos secos (1,3 vs. 0,9 e 0,8 mg /100 g polpa fresca, secado ao sol e 

secado em estufa, respectivamente) e a porcentagem de inibição na formação de radicais 

livres foi maior que em frutos secos (70% vs 59% e 55% e 58% vs 53% e 46% para os 

radicais 1,1-difenil-2-picril-hidrazilil (DPPH) e 2,20-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6- 

sulfônico) [ABTS], respectivamente. Concluindo assim que quando frutas frescas não 

estão disponíveis, caquis desidratados apropriados podem ser usados como um valioso 

substituto. 

Doymaz (2012) avaliou alguns modelos de secagem de camadas finas de fatias 

de caqui com o uso de secador de gabinete. Os modelos estudados foram Lewis, 

Henderson e Pabis, Logarítmico, Page, Midilliet al., Weibull. Os menores tempos de 

secagem e maiores taxas de reidratação foram obtidos a partir de amostras 
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branqueadas.  O tempo de secagem encurtou com o aumento da temperatura de 

secagem.  

Os modelos de Midilliet al., Page e Weibull apresentaram a melhor representação dos 

dados de secagem em todas as condições experimentais. 

Karaman et al. (2014) analisaram em seu estudo o caqui desidratado por 

diferentes métodos de secagem tem suas propriedades bioativas e físico-químicas 

alteradas. Ele utilizou os métodos de liofilização, secagem em estufa e secagem à vácuo 

e analisou os compostos bioativos (fenólicos totais, flavonóides totais, taninos 

condensados e taninos totais hidrolisáveis, atividade anti-radical e atividade 

antidiabética) e algumas propriedades físico-químicas (matéria seca, cinzas, atividade 

de água (aw, cor, proteína, hidroximetilfurfural, glicose e frutose). Concluiu que a 

amostra de pó de caqui obtida da liofilização mostrou significativamente (p <0,05) 

maiores valores de bioatividade comparados com amostras em estufa e em vácuo. A 

atividade anti-radical mudou significativamente dependendo do método de secagem 

empregado e foi superior em amostras liofilizadas quando comparada aos outros 

métodos de secagem. 

Martínez-Las Heras et al. (2017) estudaram sobre a influência do processo de 

secagem bem como o tamanho de partícula de fibra extraída de cascas ou polpas de 

caqui sobre suas propriedades físico-químicas, antioxidantes, hidratantes e 

emulsionantes, comparadas às fibras comerciais (de pêssego, limão, laranja e maçã). Os 

resultados mostraram que tanto a polpa de caqui liofilizada quanto a casca liofilizada 

apresentaram melhores propriedades de hidratação e capacidade de retenção de óleo do 

que outras fibras analisadas. Fibra de casca de caqui liofilizada apresentou valores mais 

altos de estabilidade de emulsão do que fibras comerciais.  

Com a onda recente em torno da demanda por produtos naturais, o consumo 

mundial de frutas seca aumentou nos últimos anos. Apesar de ser uma estratégia para a 

agroindústria agregar valor ao produto, a qualidade final do produto desidratado 

dependerá da qualidade da matéria-prima empregada. Segundo os dados da FAO (Food 

and Agriculture Organization), de 2003 a 2004, o volume exportado no mundo, em mil 

toneladas, passou de 297,2 para 376,5. Um incremento de 27%, porém a exportação 

brasileira não ultrapassou 30 toneladas (SPERS; BEGIATO, 2008). 
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2.4.1 Secagem em estufa com circulação e renovação de ar 

Segundo Fellows (2006), esse tipo de secagem consiste no uso de estufas com 

câmara com isolamento externo, provida de telas baixas ou bandejas, cada uma das 

quais contém uma camada de alimento. O ar quente é soprado a 0,5 a 5 m/s através de 

um sistema de dutos e chicanas para promover uma distribuição de ar uniforme sobre 

e/ou através de cada bandeja. O controle da temperatura nesse processo é feito por meio 

de um termostato. Durante a secagem, são feitas pesagens de uma pequena bandeja com 

uma amostra do produto para verificar o fim do processo. Após a secagem, o secador é 

aberto e as bandejas descarregadas (CELESTINO, 2010). 

A secagem com ar quente é a técnica mais comum na secagem de alimentos. 

Nessa técnica o ar quente flui através da superfície do alimento úmido e o calor é 

transferido por condução para o sólido. Depois de absorver o calor do ar quente, a 

amostra aquecida é seca. A operação é realizada continuamente até que o teor de 

umidade da amostra atinja um valor constante (BENNAMOUN; LI, 2018). 

2.4.2 Liofilização 

Liofilização é um método de secagem conhecido há muitos anos como o melhor 

para se preservar as propriedades físico-químicas e sensoriais do produto seco 

resultante. Mantém favoravelmente a atividade biológica em produtos farmacêuticos, 

aromas e sabores de alimentos, viabilidade de produtos biológicos celulares, etc., no 

entanto também é conhecido por ser um método caro de secagem, devido à sua 

complexidade na operação e longo tempo de secagem (NAKAGAWA; OCHIAI, 2015). 

O primeiro estádio da liofilização é congelar o alimento em equipamentos de 

congelamento convencional. O próximo estádio é a remoção de água durante a secagem 

subsequente e assim ocorrer a secagem. O alimento é submetido a pressões muito 

baixas (abaixo de 4,58 Torr), nas quais permita que a água do alimento seja sublimada a 

temperaturas negativas. Neste estádio de sublimação o alimento chega em torno de 15% 

de umidade. O vapor d’água sai do alimento através dos canais formados pelo gelo 

sublimado e é removido, então no estádio de secagem por meio da evaporação 

(dessorção) da água não-congelada a umidade gira em torno de 2% (FELLOWS, 2006). 

Jia (2019) em seu estudo sobre o efeito da secagem por ar quente, micro-ondas 

por ar quente liofilizado e liofilizador, relatou que em suas análises quantificativas de β-

caroteno, ácido ascórbico, compostos fenólicos e açúcar redutor, as amostras liofilizadas 

obtiveram resultados superiores em todas essas análises, e ele conclui que assim sendo, 
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a secagem por liofilização é a melhor dentre as estudadas, quando se quer conservar a 

presença de compostos bioativos.   

Kayacan (2019) também faz estudo de diferentes tipos de secagem do caqui, 

como ar quente, por infravermelho, por ultrassom e vácuo, e por liofilizador. Em seus 

resultados sobre atividade antioxidante, β-caroteno e licopeno, ele relata que as 

amostras liofilizadas também foram as que obtiveram melhores resultados, e em muitos 

não diferindo estatisticamente dos resultados da polpa in natura do caqui, mostrando 

que esse processo, quase não afeta esses compostos estudados. 

2.5 Desidratação osmótica 

Desidratação das frutas e legumes é uma das formas mais antigas de preservação 

do alimento. A desidratação osmótica é utilizada para a remoção parcial da água de 

materiais como frutas e legumes por imersão em soluções aquosas de alta pressão 

osmótica, como açúcar e sais. Os agentes osmóticos mais utilizados são a sacarose para 

as frutas e o sal cloreto de sódio para os vegetais (PANDHARIPANDE; PAUL; 

SINGH, 2012). 

A técnica de desidratação osmótica tem sido largamente utilizada no 

desenvolvimento de novos produtos, pois afeta minimamente as propriedades 

nutricionais e sensoriais de frutas e vegetais. Como a desidratação osmótica remove 

parcialmente a água, resultando daí um produto de umidade intermediária, essa técnica é 

utilizada como pré-tratamento em secagens, onde temperaturas acima de 45°C e longos 

tempos de exposição costumam causar danos aos tecidos, ocasionam deterioração do 

sabor e escurecimento enzimático. O pré-tratamento osmótico fornece benefícios como 

economia de energia e redução do dano por calor à cor e sabor, bem como retardamento 

do escurecimento enzimático (AHMED; QAZI; JAMAL, 2016). 

Vários fatores afetam a transferência de massa durante a desidratação osmótica, 

tais como a temperatura da solução osmótica, concentração da solução osmótica (como 

peso molecular e natureza do soluto, presença de íons), tipo de agente osmótico, 

agitação durante o tempo de ação da solução osmótica, geometria (tamanho) do material 

alimentício, variedade do material alimentar, propriedades físico-químicas do alimento 

e pressão de operação (TORTOE, 2010). 

O processo de desidratação osmótica acontece da seguinte forma: as células 

vegetais que fazem parte desse processo compreendem em três partes (volume 

extracelular, volume intercelular e uma membrana celular entre elas). O volume 
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extracelular inclui a parede celular e espaços livres entre as respectivas células. O 

volume intercelular contém vacúolo e citoplasma. A diferença de potencial químico 

através de uma membrana semipermeável entre o material celular e a solução osmótica 

é a força motriz do fluxo de massa, que está relacionada à temperatura e à atividade da 

água. Os fenômenos de desidratação osmótica precedem até que a atividade de água da 

solução e da amostra atinja o estado de equilíbrio. No entanto, a menor pressão 

osmótica do entorno do que a de uma célula resulta na migração de água para as células. 

As células começam a inchar até um certo ponto devido à estrutura rígida da parede 

celular. O soluto flui para o volume extracelular e pode ou não penetrar na membrana 

celular e se difundir no volume intracelular, dependendo da geometria dos solutos. À 

medida que os solutos penetram no tecido, uma diferença de potencial é desenvolvida 

através da membrana celular; daí a água flui para o volume extracelular. Uma célula 

submersa em uma solução hipertônica perderá água (AHMED; QAZI e JAMAL, 2016). 

Figura 11. Transferência de massa na desidratação osmótica. 

 

Fonte: LEWICKI; LENART, 1995 

Existem algumas grandes vantagens do processo de desidratação osmótica na 

indústria alimentícia, melhoria em termos de cor, sabor, textura, estabilidade do produto 

e retenção de nutrientes durante o armazenamento, eficiência energética, e estabilidade 

do produto durante o armazenamento. Por outro lado, um dos grandes problemas que 

ocorre durante o processo é uma grande absorção de soluto. A absorção de sólidos 

modifica a composição do produto final (isto é, relação açúcar/ácido) e sabor. Essa 

absorção bloqueia as camadas superficiais do produto, oferecendo uma resistência 

adicional à transferência de massa e diminuindo as taxas de desidratação final do 
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processo. Além da temperatura do procedimento, o tipo de agente osmótico e a 

concentração da solução osmótica apresentam um papel central nessa absorção de 

solutos (AKBARIAN; GHASEMKHANI; MOAYDI, 2014). 

Demiray e Tulek (2017), em seu estudo sobre o efeito de pré-tratamentos em 

características de secagem de ar em caquis, realizaram processos de secagem em um 

secador tipo gabinete de laboratório em temperaturas de 55, 65 e 75°C. Antes da 

secagem, as amostras de caqui foram descascadas com um descascador e divididas em 

dois lotes antes do uso. Um dos lotes foi branqueado mergulhando em água quente a 70 

° C por 15 min e imediatamente arrefecidas em água corrente à temperatura ambiente 

para evitar o excesso de calor, e colocadas em papel absorvente para absorver o excesso 

de água superficial antes da secagem. O outro lote foi imerso em solução de sacarose a 

20% a 20°C por 15 min. Ficou claro que todas as amostras de caqui que passaram pelo 

processo de desidratação osmótica apresentaram um tempo de secagem menor em 

comparação com as amostras do branqueamento. No entanto, notaram que esta 

aplicação da solução de sacarose é mais pronunciada no aumento da taxa de secagem 

durante o período inicial do processo, à medida que a concentração da solução de 

sacarose aumentou no interior do fruto, a pressão osmótica no caqui também aumentou, 

e a perda de água e o ganho de açúcar aumentam com a concentração de soluto de 

açúcar e o tempo de imersão. 

Elias et al. (2008) avaliaram as características nutricionais e sensoriais do caqui 

tipo Fuyu submetido à desidratação osmótica e secagem por convecção. Cilindros de 

caqui com diâmetro de 15 mm e altura de 40 mm foram imersos por 2 horas em solução 

com concentração de sacarose de 0,47 g.mL-1, a 40 ºC, utilizando-se relação 

fruta/xarope de 1:10 e grau de agitação de 60 min-1. A redução do teor de água até 17% 

base úmida foi realizada a 60 ºC, empregando-se velocidade do ar de 1,25m/s. Após a 

secagem, foram realizadas análises físico-químicas e análise sensorial. Os resultados 

mostraram incremento em todas as características físico-químicas avaliadas para o caqui 

desidratado em comparação ao caqui in natura. A análise sensorial evidenciou que o 

produto obteve elevado índice de aceitação, correspondendo ao segundo e terceiro 

níveis da escala hedônica (gostei muito e gostei regularmente). A característica que 

influenciou predominantemente a aceitação do produto foi a textura (88%), seguida do 

sabor (84%). A aparência foi o atributo que menos influenciou a aceitação (80%). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral: 

Avaliar a influência dos diferentes métodos de secagem com aplicação ou não 

do pré-tratamento de desidratação osmótica nos compostos bioativos e voláteis de caqui 

(Diospyros kaki). 

3.2 Específicos: 

• Obter os frutos de caqui secos através de 2 métodos de secagem, tais como: 

liofilização e secagem em estufa com circulação e renovação de ar; 

• Determinar a composição físico-química da polpa, suco e dos produtos secos de 

caqui; 

• Extrair os compostos voláteis de polpa de caqui e produtos elaborados por 

SPME; 

• Determinar, através de cromatografia a gás acoplada ao espectrômetro de massa 

(GC-MS), a composição volátil da polpa e dos produtos secos de caqui; 

• Identificar compostos voláteis da polpa, suco e dos produtos secos de caqui;  

• Quantificar os ácidos orgânicos da polpa e dos produtos secos de caqui através 

de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC); 

• Avaliar a influência do processamento de secagem nos compostos de impacto no 

aroma e nos compostos bioativos do caqui. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Todos os experimentos foram realizados no LAF (Laboratório de Flavor e 

Análises Cromatográficas).  

4.1 Materiais 

- Estufa de circulação e renovação de ar; 

- Mufla; 

- Cadinhos de porcelana e metal; 

- Medidor de atividade de água; 

- pHmetro; 

- Refratômetro digital; 

- Colorímetro; 

- Vortex; 

- Suporte Universal; 

- Guarras metálicas; 

- Spray-dryer; 

- Liofilizador; 

- Cromatógrafo a gás acoplado ao 

espectrômetro de massa; 

- Cromatógrafo a líquido acoplado ao 

espectrômetro de massa; 

- Espectrofotômetro; 

- Béquer 500, 250 e 100 mL; 

- Balões volumétricos 100, 50 e 25 mL; 

- Funil; 

- Erlenmeyer 250 e 125 mL; 

- Pipeta graduada 10, 5, 2 e 1 mL; 

- Pipetador e micropipetador; 

- Bureta 25 mL; 

- Tubos de ensaio; 

- Suporte para tubos de ensaio; 

-Maltodextrina; 

- Hidróxido de sódio (NaOH); 

- Reagente de Folin-Ciocalteu; 

- Carbonato de sódio (NaCO3); 

- Cloreto de alumínio (AlCl3); 

- Etanol; 

- Ácido clorídrico (HCl); 

- Cloreto de potássio (KCl); 

- Acetato de sódio; 

- Ácido acético; 

- Metanol;  

- 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

(DPPH); 

- Persulfato de potássio (K2S2O8); 

- Trolox; 

- ABTS; 

- Cloreto férrico (FeCl3);  

- TPTZ; 

- Reagente FRAP; 

- Sulfato ferroso (FeSO4); 

- Gás hélio, nitrogênio, ar sintético 

e hidrogênio; 

- Nitrogênio líquido. 
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4.2 Matérias-primas 

A matéria-prima base para os experimentos foi o caqui, adquiridos no Centro de 

Abastecimento de Aracaju (CEASA). A seleção foi feita considerando-se atributos de 

qualidade, como cor, uniformidade de forma e tamanho, firmeza e ausência de injúrias 

ou doenças. Ao serem selecionados, os caquis foram sanitizados com cloro a 200 ppm 

pelo período de 15 minutos.  

Para a liofilização, o caqui foi fatiado em cortes uniformes de tamanho 

aproximados de 3cm² e foram postos em placas e frascos e congelados enquanto para a 

secagem em estufa com circulação e renovação de ar, foi utilizada o caqui fatiado em 

cortes uniformes. 

4.3 Obtenção do caqui desidratado 

Após a sanitização do caqui, as frutas foram descascadas e fatiadas manualmente 

em espessura de aproximadamente 3cm, e divididos em dois lotes antes de serem 

utilizados. Um lote de amostras foi o lote controle, ou seja, não passou por nenhum 

outro processo antes da secagem e o outro lote, foi submetido à desidratação osmótica 

em solução de sacarose.  

Nesse segundo lote foi usado o planejamento experimental para 2 variáveis 

independentes (concentração se sacarose % e o tempo em que as amostras ficaram 

imersas), que foram avaliadas através de um Delineamento Composto Central 

Rotacional (DCCR). 

Tabela 3. Valores utilizados no DCCR para desidratação osmótica do caqui. 

Variáveis Código -1,41 -1 0 1 1,41 

Sacarose (%) x1 10 20 25 30 40 

Tempo 

(min) x3 20 30 40 50 60 
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Tabela 4. Matriz de delineamento. 

Ensaios x1 x2 

1 -1 -1 

2 +1 -1 

3 -1 +1 

4 +1 +1 

5 -1,41 0 

6 +1,41 0 

7 0 -1,41 

8 0 +1,41 

9 0 0 

10 0 0 

11 0 0 

 

4.3.1 Secagem por liofilização 

O lote de caqui in natura e o lote dos 11 ensaios do caqui submetido a 

desidratação osmótica foram colocados em placas e frascos e levados ao freezer para 

congelamento. As placas com as amostras congeladas foram levadas ao liofilizador para 

posterior desidratação. O processo ocorreu a uma temperatura de -50º C, sob vácuo. 

4.3.2 Secagem em estufa com circulação e renovação de ar 

O lote de caqui in natura e o lote dos 11 ensaios do caqui submetido a 

desidratação osmótica foram postos em bandejas para secagem à 35°C até obtenção de 

atividade de água constante. O ensaio de caqui que sofreu desidratação osmótica que 

melhor apresentar resultados para compostos bioativos e perfil de voláteis, teve seus 

pontos de concentração de sacarose, área do corte e tempo submerso repetidos na 

temperatura de secagem de 45°C. 

4.4 Análises físico-químicas 

As análises físico-químicas da polpa e dos caquis desidratados foram realizadas 

quanto ao teor de umidade, atividade de água, potencial hidrogeniônico, cinzas, teor de 

sólidos solúveis totais, acidez titulável potenciométrica, cor. As análises foram 

realizadas em triplicata, seguindo as metodologias presentes no livro de métodos 

analíticos do Instituto Adolfo Lutz (2008) e AOAC (1995). 
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4.4.1 Umidade 

Foram medidas de 2 a 10 g de amostra em capsula metal, previamente tarada. A 

amostra foi aquecida durante 3 horas, resfriada em dessecador até a temperatura 

ambiente e pesada, repetindo a operação de aquecimento e resfriamento até peso 

constante. 

4.4.2 Atividade de água 

Foram medidas de 2 a 5 g de amostra, colocando-a no recipiente próprio do 

equipamento Aqualab Water Activity Meter, no qual foi feita a leitura da atividade de 

água e obtenção do resultado. 

4.4.3 Potencial Hidrogeniônico 

Foram pesados 5 g da amostra em um bequer e com auxílio de 100 mL de água, 

a amostra foi diluída. O conteúdo foi agitado até que as partículas fiquem 

uniformemente suspensas. O pH é determinado, com o equipamento Hanna Instruments 

HI 2221 previamente calibrado, operando-o de acordo com as instruções do manual do 

fabricante. 

4.4.4 Cinzas 

Foram pesados entre 5 e 10 g da amostra em uma cápsula, previamente aquecida 

em mufla a 550°C, resfriada em dessecador até a temperatura ambiente e pesada 

4.4.5 Teor de sólidos solúveis totais 

Os sólidos solúveis totais (a 25°C) Foram quantificados por leitura direta, com 

uso de um refratômetro digital BrasEq de acordo com o método 315/IV proposto pelo 

Instituto Adolfo Lutz (2008) e os resultados expressos em °Brix (graus Brix). 

4.4.6 Acidez titulável potenciométrica 

O teor de acidez foi determinado pelo método de acidez titulável por volumetria 

potenciométrica, por titulação com NaOH 0,1M o qual se aplica a soluções fortemente 

coloridas, onde o ponto de equivalência é determinado pela medida do pH da solução 

(IAL, 2008, 311/IV) e os resultados expressos em porcentagem de ácido cítrico por 

100g de amostra. 
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4.4.7 Determinação da cor 

A cor foi determinada empregando o sistema CIELAB (Comissão Internacional 

de Iluminantes), na qual as leituras foram obtidas através do colorímetro Konica 

Minolta CM-700d, por meio dos parâmetros L* (luminosidade); a* (cromaticidade que 

varia da cor verde [-] a vermelha [+]); b* (cromaticidade que varia da cor azul [-] a 

amarela [+]). Foram avaliados também os parâmetros c* (chroma) que representa a 

saturação (0º no centro, aumentando de intensidade à medida que se distancia desse) e 

h* (hue) que representa ângulo de tonalidade (iniciando em 0º, que seria +a* 

[vermelho], 90º seria +b* [amarelo], 180º seria –a* [verde] e 270º seria –b* [azul]) 

(ZHANG et al., 2007). 

4.5 Determinação dos compostos bioativos 

4.5.2 Determinação de compostos fenólicos totais (CFT) e flavonóides totais 

4.5.2.1 Extração da amostra 

Foram pesados 5g da polpa e dos caquis desidratados em um béquer envolto 

com papel alumínio, protegendo-o da radiação luminosa, os quais foram misturados 

com 50 mL de etanol 70% e cobertos. A mistura foi submetida a banho de ultrassom por 

60 minutos e logo após a extração, os extratos foram filtrados a vácuo, concentrados em 

evaporador rotativo (Buchi modelo R-3) a 40°C e avaliados quanto ao teor de CFT e 

FT. 

4.5.2.2 Determinação de compostos fenólicos totais (CFT) 

O teor do CFT foi determinado através do procedimento convencional 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu adaptado por Swain e Hillis (1965) modificado 

por Thaipong et al., (2006). Foram adicionados 150 μL dos extratos obtidos, 2400 μL de 

água destilada, e 150 μL de reagente fenólico de Folin-Ciocalteu 0,25 N em tubo de 

ensaio, os quais foram homogeneizados com vortex. A mistura foi deixada a reagir 

durante 3 minutos, em seguida, 300 μL de solução de carbonato de sódio (Na2CO3) 1N 

foi adicionada e homogeneizada. A solução foi incubada à temperatura ambiente no 

escuro, durante 2 h. A absorbância a 725nm foi medida utilizando um 

espectrofotômetro (Jenway 6705 UV/Vis) e os resultados expressos em microgramas 

equivalentes em ácido gálico (μg GAE / g de extrato seco), calculados por meio de uma 

curva padrão de ácido gálico, a qual foi construída nas concentrações de (20-160 μg/L) 
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para comparação dos resultados. Diluições adicionais do extrato foram realizadas 

quando o valor de absorbância não estava dentro do intervalo da curva. 

4.5.2.3 Determinação de flavonóides totais (FT) 

O teor total de flavonóides das amostras foi determinado conforme o método 

descrito por Karaman et al. (2014) com modificação, onde 1mL de extrato foi 10 vezes 

diluído e transferido para um tubo contendo 4 mL de água destilada. Em seguida, foram 

adicionados 0,3mL de NaNO2 (nitrito de sódio) a 5% em água e, após 5 min, 0,3 mL de 

AlCl3 a 10%em água. Após 6 min de incubação, foram adicionados 2mL de NaOH 1M 

e, finalmente, os volumes dos tubos foram ajustados para 10 mL com água destilada. A 

absorbância da amostra em seguida foi medida em 425 nm utilizando um 

espectrofotômetro (Jenway 6705 UV/Vis). O branco foi preparado conforme as etapas 

citadas anteriormente em substituição da adição do extrato por água. Foi construída uma 

curva padrão de quercetina (0,0-100 mg / L) diluída em água para comparação. 

4.5.3 Carotenoides 

O teor de carotenoides foi determinado conforme o método descrito por 

Lichtenthaler et  al. (1987) onde 0,8 g da amostra e 0,08 g de carbonato de cálcio Foram 

pesados e em seguida adicionado 2,8mL de acetona a 80% e levados a homogeneização. 

Em seguida, o extrato foi filtrado diretamente no balão volumétrico de 10 mL envolto 

por um papel alumínio. O resíduo do papel filtrado foi lavado suas vezes com acetona a 

80% e o volume completado com acetona 80%. 

A leitura de absorbância da amostra foi medida em 470 nm para carotenoides 

totais, 647 nm e 663 nm para clorofila e abeta, respectivamente. Os resultados foram 

calculados de acordo com as normas recomendadas pela metodologia realizada e 

expressos em µg/100mL de β-caroteno. 

4.6 Identificação e Quantificação de Compostos Bioativos por Cromatografia 

Líquida 

4.6.1 Identificação e Quantificação de ácidos orgânicos 

A identificação e quantificação dos ácidos orgânicos foi seguindo a metodologia 

proposta por Gomes et al. (2018), onde 1 g da amostra foi diluída em 2mL de água 

destilada e centrifugada a 4000 rpm e a 20°C, e o sobrenadante obtido foi passado 

através do cartucho SPE C-18 e filtrado com o uso de uma membrana de celulose de 
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0,22 μm. Para a separação dos ácidos orgânicos usa-se cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) com sistema detector UV equipado com um degaseificador DGU-

20A5, um sistema de bomba (LC-20AT), forno de coluna (CTO 20A), amostrador 

automático (SIL-20A HT) e detector UV-DAD (SPD -20A)e o comprimento de onda 

foi lido a 210 nm.Os ácidos orgânicos Foram separados em coluna Agilent Hi-Plex (300 

9 7,8 mm) (Agilent Technologies) e mantidos a 50 °C. A eluição isocrática foi realizada 

com ácido sulfúrico 0,01 M em água deionizada por 30 min a uma vazão de 0,6 

mL/min. O volume de injeção foi de 20 µL. A quantificação foi feita a partir de curva 

de calibração utilizando padrões de ácidos orgânicos. A análise das amostras foi 

realizada em triplicata 

4.7 Capacidade antioxidante 

Os extratos produzidos da polpa e dos caquis desidratados foram avaliados 

quanto à atividade antioxidante pelos métodos de captura dos radicais ABTS+, e pelo 

potencial redutor do ferro (FRAP) de acordo com metodologias descritas a seguir. 

4.7.2 Método de captura do ABTS+ (2,2’-azino-bis(ácido 3-etilbenzotiazolina-6-

sulfonico) 

Esse método é utilizado com base na capacidade de uma amostra inibir o radical 

ABTS (ABTS+) comparando com um padrão de referência antioxidante (Trolox).  

O radical ABTS+ é gerado pela reação química com o persulfato de potássio 

(K2S2O8).  Para este efeito, 5 ml de ABTS (7 mm) foi misturado com 88μL de 

K2S2O8(140 mM) e deixada em repouso na escuridão à temperatura ambiente durante 16 

h (o tempo necessário para reagirem e formarem o radical). 

A solução de trabalho foi preparada tomando-se um uma alíquota de 1,0 mL da 

solução anterior e diluindo-a em etanol até que a sua absorbância a 734nm for de 0,70 ± 

0,05.  

Assim que ajustado, 30 μL dos extratos previamente diluídos (3 diluições) foram 

colocados para reagir com 3,0 mL da solução de trabalho e homogeneizados. Após 6,0 

minutos foi feita a leitura da absorbância em 734 nm usando o espectrofotômetro UV 

(Jenway 6705 UV/Vis). As curvas padrões foram feitas com Trolox nas concentrações 

de 100 – 2000 μmol/L, onde o trolox foi dissolvido em etanol nas concentrações de 70, 

80 e 90% respectivamente. Os resultados obtidos foram expressos em μmol equivalente 
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de Trolox (TE) / g extrato seco em comparação as curvas padrões. Cada uma das 

amostras foi analisada em triplicata. 

4.7.3 Método do poder redutor do Ferro (FRAP) 

O potencial redutor dos extratos foi avaliado pelo teste FRAP (Ferric Reducing 

Ability Power), seguiu o procedimento descrito por Thaipong et al. (2006) com algumas 

adaptações. A solução de trabalho (FRAP) foi obtida a partir da mistura das soluções 

estoque de acetato de sódio 300mmolL⁻¹, cloreto férrico 20 mmol/L e TPTZ 10 mmol/L 

nas proporções 10:1:1(v/v/v), respectivamente. Em seguida, foi preparado a solução 

FRAP em ambiente escuro, utilizando 25 mL da solução de acetato, 2,5 mL de TPTZ e 

2,5 mL de cloreto férrico. Homogeniza e transfere para tubos já contendo 150 µL de 

extrato na diluição 1:27, 2,87 mL da solução FRAP. Incubou os tubos em banho com 

água a 37°C por 30 minutos. Em seguida, foi realizada a leitura da absorbância em 

593nm, o reagente FRAP foi empregado para calibrar o espectrofotômetro (Jenway 

6705 UV/Vis). Diluições adicionais necessárias foram feitas caso o valor medido não se 

encontre dentro do intervalo da curva (abs>1,2). Para construção da curva de calibração, 

foi utilizada uma solução de sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) nas concentrações de 500-

2000 μmol/L. Os resultados foram expressos em μmol de sulfato ferroso/ g de extrato 

seco em comparação a curva padrão e as amostras foram analisadas em triplicata. 

4.8. Extração dos compostos voláteis por SPME 

 Os compostos voláteis da polpa de caqui e caqui desidratado foram extraídos 

seguindo a metodologia de Hung et al.(2016), com adaptações baseadas na metodologia 

de Cheong et al. (2010). Foram usados frutos frescos e maduros e os frutos desidratados 

para a realização das análises. A polpa da fruta foi usada após a remoção da casca e das 

sementes e a análise foi realizada em triplicata.  

 Foram transferidos 2g de amostra para um vial de 20 mL contendo 0,2 g de 

coleto de sódio (NaCl), 10 ml de água destilada e uma barra de agitação magnética. Em 

seguida, o vial foi selado com um septo de silicone e imerso em banho de água à uma 

temperatura constante de 25°C. A amostra ficou em constante agitação por 15 min, afim 

de se atingir um equilíbrio antes da exposição da fibra ao headspace. Após esse período, 

para extrair compostos aromáticos utilizando o método de microextração em fase sólida 

headspace (SPME), a fibra para adsorção utilizada de 

polidimetilsiloxano/divinilbenzeno (PDMS/DVB; 65 mm) foi exposta ao headspace do 
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vial por 30 minutos. Durante o processo de extração, a amostra permanecerá em 

agitação e à temperatura de 40 °C. 

4.9. Determinação de compostos voláteis por Cromatografia Gasosa   

 Uma coluna HP-5MS (30 m de comprimento X 0,25 mm de diâmetro interno 

X 0,25 mm de espessura de filme) (Agilent Corp., EUA) seráusada com hélio 

(99,999%) como gás de arraste a uma vazão de 1,0 mL/min e o injetor foi colocado no 

modo sem divisão. A temperatura do injetorfoi fixada em 220 °C, a interface MS foi 

mantida em 210 °C e a temperatura do detector foi de 200 °C. A faixa de temperatura 

operacional foi de 55 a 130 °C, aumentada a uma taxa de 3 °C / min; 130 a 210 C, 

aumentada a uma taxa de 2 °C/min; e, finalmente, realizada a 210 °C por mais 2 

minutos.  

 A energia de ionização do impacto de elétrons (EI) foi de 70 eV e a faixa de 

varredura foi entre 33 m/z e 400 m/z. Os espectros de massa obtidos foram comparados 

com os espectros de massa na base de dados espectral de massa da versão NIST 13 

(Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, Washington, DC, EUA). As concentrações 

dos compostos foram calculadas com base na área da forma de onda do cromatograma. 

O processo foi repetido, e se a variação for superior a 10%, então as amostras foram 

reamostradas, e os dados foram analisados até que resultados consistentes sejam 

obtidos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Caracterização físico-química e química do caqui in natura 

A tabela 5 apresenta os resultados obtidos das análises físico-químicas, 

compostos bioativos e atividade antioxidante realizadas na polpa do caqui in natura 

para fins de comparação com os produtos obtidos da secagem.  

De acordo com o resultados obtidos a polpa do caqui na natura possui uma 

elevada atividade de água e umidade (0,9741 e 84,14, respectivamente), algo já 

esperado por apresentar uma polpa suculenta, tornando assim a fruta um ambiente 

propício para ataque microbiano, afetando diretamente seu tempo de prateleira no 

mercado. Segundo Baltacioglu (2013), a umidade da polpa do caqui varia de acordo 

com o cultivar, mas que geralmente apresentam em torno de 80% de umidade. 

Tabela 5. Caracterização físico-química e química da polpa de caqui in natura. 

Características Valor 

Aw (-) 0,9741±0,0021 

Umidade (%) 84,14±1,16 

Teor de Sólidos Solúveis (ºBrix) 15,53±0,05 

pH (-) 6,05±0,18 

Acidez (%) 7,07±0,15 

Cinzas (%) 20,61±2,42 

L* 45,90±1,015 

a*  15,78±1,23 

b* 14,10±1,02 

C* 57,17±1,58 

ºHue 41,59±0,33 

Fenólicos Totais (mg GA/100 g) 270,97±7,52 

Flavonóides Totais (mg QE/100 

g) 

212,98±14,14 

Carotenóides (µg/g) 3,87±0,19 

β-caroteno (µg/g) 1,963±0,15 

Licopeno (µg/g) 0,1248±0,0382 

ABTS (µmol TE/g) 32x10³±8497,71 

FRAP (µmol Fe²/g 702,21±245,00 
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O teor de sólidos solúveis em fruto é um indicador quantitativo de açúcares 

presentes no mesmo, e é considerado um parâmetro que influencia diretamente no gosto 

doce, sendo um fator determinador de compra do consumidor. Esse teor de sólidos 

solúveis também depende de fatores extrínsecos do ambiente em que são cultivados, 

como também do estádio de maturação e o tipo de varietal. Neste trabalho, o teor de 

sólidos solúveis alcançou 15,53 ºBrix. Mendonça et al (2015) relataram em seu estudo 

da mesma fruta um teor de sólidos solúveis de 17,6ºBrix, e Barbosa (2019) obteve 20,60 

e 19,75 º Brix para as espécies giombo e rama forte, respectivamente.  

A acidez em um fruto é ligado ao sabor ácido ou azedo dos frutos, e está 

diretamente ligada à presença de ácidos orgânicos em sua composição, e essa acidez é 

importante não somente para determinar a relação de doçura de um produto, como 

também na vida útil da fruta (por ser um fator conservador) e como índice para a 

avaliação da qualidade e maturidade de alguma frutas.  

O potencial hidrogênico (pH) é outro parâmetro que também ajuda a determinar 

a acidez do alimento. Sendo que existem faixas de valores que classificam se o alimento 

é pouco ácido (pH>4,5); ácidos (4,0<pH<4,5) e muito ácidos (pH<4,0). Baltacioglu 

(2013), relata que o caqui é um fruto que apresenta um pH levemente ácido, chegando 

em torno de 5,8. Mendonça et al (2015) também encontraram um pH levemente ácido 

na polpa de caqui rama-forte em seu estudo, obtendo até 5,59. Em seu estudo sobre 

caracterização dos caquis tipo Giombo e ramara-forte, Barbosa (2019) encontrou 

valores de pH próximos à 5,9 em ambas variedades, uma outrs pesquisa mostra 5,6 para 

caqui fuyu (GIRARDI, 2003); caraceterística também apresentada nesse estudo, onde a 

polpa de caqui obteve um pH de 6,05, mostrando-se levemente ácido.  

Nesse estudo a acidez titulável encontrada para polpa de caqui in natura foi de 

7,07%, valor próximo ao encontrado por Blum (2009) em seu estudo de tempo de 

maturação do fruto usando imersão em cera como método de conservação, onde no 

início do estudo o caqui fuyu no estádio de maturação amarelo-esverdeado apresentou 

2,9% e ao final de 30 dias já considerado o fruto maduro, a acidez titulável apresentou-

se em 5,7%. Moura (1997) relatou no caqui uma acidez titulável de 3,54%. Vieites et al 

(2012) relatou uma acidez de 9%. Um valor de acidez titulável mais baixa foi 

encontrada por Silva et al (2010), chegando em 1% para caqui do tipo fuyu.  

Acidez presente em um alimento é considerada uma barreira de conservação do 

mesmo, e em alimentos onde a acidez está presente, seja ela variando de pouco ácida à 

ácida, representa uma barreira para crescimento de bactérias, porém a depender da faixa 
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de acidez, ainda pode haver o crescimento de leveduras principalmente se apresentar 

uma elevada atividade de água, e a presença desse microrganismo afeta diretamente no 

consumo do alimento.  

A cor é um parâmetro considerado um dos mais importantes no quesito 

sensorial, onde é o primeiro aspecto analisando pelo consumidor. O caqui chocolate 

possui substâncias responsáveis por sua coloração característica, amarelo-alaranjado, 

que são os carotenóides. A definição de cor baseada nos valores representadas através 

das coordenadas X, Y, Z são convertidas pelo usualmente sistema CIELAB, que é um 

sistema que resulta na medição de 5 parâmetros (L*, a*, b*, C* e ºHue). O L* é o eixo 

central da luminosidade, que vai de uma escala de 0 a 100, representando o percurso do 

espaço de cor desde o preto ao branco, o a* é o eixo que representa a variação entre o 

verde (quando valores negativos) e vermelho (quando valores positivos), eixo b* que 

representa a variação de azul (quando valores negativos) e amarelo (quando valores 

positivos). Valors de C* indicam a saturação, pureza ou intensidade da cor, e o angulo 

hue (ºhue), indica a tonalidade da amostra e varia de 0º e 360º pata o tom vermelho; e 

90º  o amarelo, 180º o verde e 270º o azul (CHITARRA e CHITARRA, 2005). 

Os valores expostos na tabela 5 representam a cor característica do caqui. Com 

um valor mediano para a luminosidade (46,90), valor positivo para coordenada a*, ou 

seja, tom mais avermelhado, com valor positivo para coordenada b*, apresentando tom 

amarelado, uma cor com intesidade ou saturação acima do valor médio (C*). E uma 

tonalidade ºHue bastante proxima ao vermelho. 

As análises de bioativos da polpa de caqui foram realizadas através de métodos 

espectrofotométricos, onde se quantificou os teores de carotenoides, beta caroteno, 

compostos fenólicos totais e flavonóides totais.  

Os valores de compostos fenólicos totais neste estudo foram abaixo dos valores 

encontrados na literatura (Tabela 5), pois esse resultado está diretamente ligado ao tipo 

de varietal, a condições extrinsecas e intrinsecas, então é normal e esperado que os 

valores tenham variação entre os estudos aqui mencionados. Como Karaman (2014) que 

encontraram valores próximos a 800 mg GA/100g; Mendonça et al (2015) que relataram 

uma concentração de compostos fenólicos de 790,60 mg GA/100g, Kayacan (2019) 

relatou uma concentração de 265,1 mg GA/100g para caqui tipo chocolate; Peng-Min 

(2011) realizou análises em 10 cultivares de caqui, e a concentração de compostos 

fenólicos variou de 100 à 1100 mg GA/100g. 
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De acordo com os estudos disponíveis na literatura, o caqui é uma fonte de 

compostos fenólicos, e os resultados relatados mostram que a concentração desse 

composto depende de fatores como clima, tipo do solo, tipo de cultivar. Além disso, o 

método de extração para realização da análise também afeta diretamente o resultado da 

mesma.  

A tabela 5 apresenta os valores encontrados para a concentração de flavonóides 

totais na mesma faixa de valores encontrados na literatura. Peng-Min (2011) encontrou 

uma variação de 100 à 2000 mg QE/100g em 10 genótipos estudados; Kayacan 

encontrou um valor abaixo do esperado, apenas 15,6 mg QE/100g, um valor também 

bem próximo do encontrado por Karaman (2014), que foi abaixo de 20 mg QE/100g.  

Sabendo da importância dos compostos carotenoides e β-caroteno não só na 

coloração do fruto, como também na concentração de compostos bioativos, este estudo 

quantificou ambos compostos no caqui chocolate e verificou um teor de carotenoides de 

3,87 µg/g, um valor bem abaixo do relatado por Mendonça (2014), que em seu estudo 

sobre o armazenamento refrigerado do caqui rama forte, no tempo zero obteve 407 µg/g 

e 20 dias depois diminuiu para 350 mg/100g, devido a oxidação durante essa tempo de 

armazenamento.  Ferri Rombaldi (2004) ao analisar os carotenoides do caqui fuyu 

armazenados a 0ºC e 10ºC, obtiveram valor também abaixo se comparado ao resultado 

obtido nesse trabalho, que foi de 250 µg/g e 330 µg/g, respectivamente.  

Para valores de β-caroteno este trabalho quantificou 1,96 µg/g, bem próximos da 

concentração relatada por Jinyu Chen (2015), que em seu estudo de comparação de 5 

genótipos diferentes de caqui, o valor de β-caroteno variou de 1,10 µg/g à 2,14 µg/g. 

Giorgani (2011), em seu trabalho apresentou que a concentração desse composto nos 

diversos genótipos de caqui, pode variar de 0,26 µg/g para caqui do tipo jiro à 5,50 µg/g 

para caqui do tipo Hana Gosho. Zhao (2010) também quantificou a presença do β-

caroteno em dois tipos de cultivar do caqui, e em ambos o valor varia entre 0,0251 µg/g 

à 0,0547 µg/g. Vereric (2010) em seu estudo com 11 genótipos de caqui, obteve uma 

variação do composto β-caroteno de 2,65 µg/g à 8,7 µg/g. Já em outro estudo, Kayacan 

(2019), relatou uma concentração de β-caroteno de 4385 µg/g, valores muito acima do 

encontrado nesse estudo e nos anteriormente citados.  

Quanto a concentração do bioativo licopeno que também é um composto 

antioxidante e que influencia diretamente na cor do caqui, o resultado obtido nesse 

trabalho foi de 0,1248 µg/g. Valor próximo ao relatado por Zhao (2010), que obteve 

uma concentração de 0,054 µg/g para um diferente genótipo de caqui. Já Kayacan 
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(2019) novamente encontra valor altíssimo para o licopeno presente no caqui, acima de 

9600 µg/g. 

Sendo assim, fica confirmado que a variação dos resultados obtidos dos 

compostos bioativos presente no caqui em diversos estudos disponíveis na literatura e 

também no presente trabalho, se deve a fatores intrínsecos e extrínsecos aos quais os 

frutos são submetidos. Também é importante considerar o tipo de extração realizada 

para desenvolver a análise. Todavia, é indicutível os valores benéficos que o consumo 

do caqui, sendo ele de qualquer genótipo, traz para a saúde humana. 

 Também foram realizados ensaios de capacidade antioxidante através de dois 

métodos o ABTS e FRAP, e de acordo com a tabela 5 é possível verificar que houve 

uma resposta bastante satisfatória, comprovando que a polpa do caqui possui uma boa 

quantidade de agentes antioxidantes. Para o método de redução 2,2’-azinobis-3-

etilbenzotiazolina-6 ácido sulfônico (ABTS) o valor quantificado foi de 32x10³ µmol 

TE/g, onde quanto maior o teor de compostos antioxidantes presentes no extrato 

analisado, maior é a inibição dos radicais livres. Para FRAP o resultado do método de 

poder redutor do ferro foi de 702,21 µM Fe²+ /g. 

Segundo, Alam et al (2013), o método ABTS é um método de descoloração e é 

aplicável aos antioxidantes hidrofílicos, no caso de compostos fenólicos bastante 

presentes no objetivo de estudo desse trabalho e lipofílicos que são os carotenóides, 

principal composto responsável pela cor do caqui.  

Este trabalho mostrou que o valor de ABTS encontrado em Trolox Equivalente 

foi de 32x10³ µM/100g. Peng-Min (2011) em seu estudo sobre 10 genótipos de caqui, 

relatou uma concentração máxima de aproximadamente 12x10³ µM/100g. 

O método FRAP (Poder Antioxidante do Ferro) mede a capacidade dos 

antioxidantes presentes na amostra de reduzir o ion féerico (Fe³+) para íon ferroso 

(Fe²+), e esta redução é monitorada a partir da medição da absorbância à 593 nm, 

utilizando espectrofotômetro com matriz de diodos. 

O valor encontrado nesse estudo foi de 702,21 µM Fe²+ /100g, sendo este valor 

menor se comparado ao teste de atividade antioxidante discutido anteriormente. Ao 

analisar 10 genótipos de caqui, Peng-Min (2011) relatou uma concentração máxima de 

7x10³ µM Fe²+ /100g 
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5.2 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DO CAQUI 

COM USO DE DIFERENTES TIPOS DE SECAGEM 

5.2.1 SECAGEM POR ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR 

Para o estudo de secagem a partir do uso da desidratação osmótica, o caqui tipo 

chocolate foi descasdado e cortado em pedaços uniformes. Esse cortes foram levados ao 

primeiro passo do processo, que era a desidratação osmótica. Para fazer o estudo da 

otimização do processo de desidratação osmótica no método de secagem com estufa 

com circulação de ar, os pedaços de caqui de aproximadamente 3cm², foram 

distribuídos em 11 ensaios obtidos a partir do delineamento experimental, como foi 

apresentado tabela 3, onde variou-se a concentração da solução de sacarose, e o tempo 

no qual os pedaços ficavam submersos nessa solução. 

Posteriormente todos os ensaios obtidos da desidratação osmótica, foram 

submetidos ao processo de secagem com estufa com circulação de ar em uma 

temperatura fixa de 35ºC. Devido ao caqui ser uma fruta de safra muito rápida, 

priorizou-se realizar análises físico-químicas mais rápidas e de mais importância para 

frutas desidratadas (aW, umidade, acidez, pH e cor) e químicas mais importantes 

(compostos fenólicos, flavonoides, carotenoides e atividade antioxidante), para a partir 

dos resultados aplicar o método estatístico de Pareto e definiu o melhor tempo (min) e 

concentração (%) de sacarose para esse método de secagem.  

Uma das formas de se avaliar visualmente a influência dos fatores estudados na 

variável resposta é através do diagrama de Pareto. A magnitude dos efeitos estatísticos é 

representada pelas colunas enquanto que a linha perpendicular às colunas representa a 

magnitude dos efeitos com significado estatístico para p=0,05. 

No presente trabalho foi utilizado o método de normalização de respostas com 

fatores de ponderação, que é uma abordagem tradicional, que converte a otimização 

multiobjetivo em problema de otimização de objetivo único, para que possa ser 

resolvido adequadamente gerando uma solução ótima de Pareto. Esse procedimento é 

repetido, então, diversas vezes, gerando, em cada ocasião nova solução ótima de Pareto.  

Para identificar a fronteira de Pareto do problema de otimização multiobjetivo, o 

valor do parâmetro foi variado entre 0,00 e 1,00 com incrementos de 0,05 e o problema 

de otimização foi resolvido para cada caso. 
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5.2.1.1 Atividade de água (aw) e Umidade 

 A atividade de água de um alimento está relacionada com a intensidade com a 

qual a água presente na matriz alimentícia está ligada aos seus solutos. Sendo assim as 

análises de atividade de água e umidade são importantíssimas em produtos desidratados. 

Nesse trabalho a atividade de água variou ente 0,55 com a mínima de 0,53 (Tabela 6) e 

quase não diferiram estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% 

(p<0,05). Apenas o ensaio 6 que diferiu esatisticamente dos demais, excluindo os ensaio 

4 e 8, onde o ensaio 6 não diferiu.  

Tabela 6. Atividade de água e umidade dos diferentes ensaios de otimização da desidratação 

osmótica da produção caqui seco na estufa por convecção de ar. 

Ensaios Concentração 

% 

Tempo 

(min) 

aW Umidade % 

1 20 30 0,55a±0,013 12,71a±0,65 

2 30 30 0,55a±0,003 12,70a±0,66 

3 20 50 0,55a±0,004 11,00ab±0,33 

4 30 50 0,55ab ±0,000 10,07b±0,08 

5 10 40 0,54a ±0,003 11,52ab±1,33 

6 40 40 0,55b ±0,000 9,91b±0,16 

7 25 20 0,53a ±0,000 12,74a±0,99 

8 25 60 0,55ab ±0,000 10,77ab±0,57 

9 25 40 0,54a ±0,000 10,84ab±0,55 

10 25 40 0,55a ±0,000 10,94ab±0,07 

11 25 40 0,55a ±0,000 10,92ab±0,79 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível 

de 5% de significância. 

Pelo diagrama de Pareto e superfície de resposta é possível observar que, o fator 

linear e quadrático da concentração da solução de sacarose, tem influência direta sobre a 

atividade de água do produto resultante desse processo, e que a região ótima da mesma 

é de 10% à em torno de 30%, onde obteve-se os menores valores de atividade de água. 
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Figura 12. Diagrama de Pareto e Superfície de Resposta para a atividade de água em caqui 

desidratado osmoticamente e posterior secagem por convecção. 

 

Já para os valores quantificados do teor de umidade, a faixa de variação ficou 

máximo de 12,74% para o ensaio 7, que ficou submerso em solução à 25% de sacarose 

por 20 minutos à 9,91% para o ensaio 6 que ficou submerso na maior concentração de 

solução de sacarose utilizada, 40%, por 40 minutos, e ambos ensaios difereriram 

estatísticamente entre si à 5% de significância, pelo teste Tukey.  

Isso mostra que nessa análise, tanto a concentração da solução, quanto o tempo 

em que os pedaços de caqui ficavam submersos, influencia diretamente no teor de 

umidade do produto e isso é mais uma vez comprovado pelo diagrama de Pareto (Figura 

13), que mostra que o fator linear e quadrático do tempo de imersão, como também a 

interação entre as duas variáveis independentes, influência significativamente (p<0,05) 

as repostas do processo. A superfície de resposta (Figura 13) mostra que a faixa otima 

para se obter menores valores de umidade é tendo um tempo de imersão de 15 à 30 

minutos. 

Assim, indica que o aumento do tempo de submersão provocaria muito mais 

uma redução da eficiência do processo, mas a relação da concentração da solução de 

sacarose e o tempo de imersão, também influência a respostar do teor de umidade. 
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Figura 13. Diagrama de Pareto e Superfície de Resposta para o teor de umidade em caqui 

desidratado osmoticamente e posterior secagem por convecção. 

 

Apesar de ambas as análises estarem relacionadas com a água do alimento, o 

teor de umidade de um alimento é expresso pelo valor da determinação da água total 

contida no mesmo. Já atividade de água fornece informações de como a água está 

distribuída no alimento, se está ligada aos seus solutos ou livre/disponível. 

As bactérias costumam ser mais exigentes quanto à disponibilidade de água 

livre, preferindo valores mais próximos à 1, porém bolores e leveduras, principalmente 

esse último, costumam ter alta tolerância em ambientes com baixa atividade de água. 

Entretanto, a possibilidade de alteração microbiana em alimentos diminui naqueles que 

apresentam aW abaixo de 0,60 (BRASIL ALIMENTOS, 2001). Assim os valores 

obtidos tanto de atividade de água quanto de teor de umidade nos 11 ensaios, são 

favoráveis na garantia de que qualquer ensaio escolhido para realizar a secagem na 

estufa com uso da desidratação osmótica o qual irá manter o produto estável de 

alterações químicas, bioquímicas e principalmente microbiológicas.  

5.2.1.2 Potencial hidrogênico (pH) e acidez 

Os valores de pH obtidos foram bem próximos, variando numa faixa de 6,22 à 

5,85. São valores característicos de frutas levemente ácidas, o que já era esperado, por 

serem próximos ao valor encontrado na polpa in natura e por ir de encontro com valores 

também apresentados na literatura de estudos realizados com a polpa do caqui 

anteriormente citados.   
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Tabela 7. Resultados de pH e acidez dos ensaios de caqui desidratados osmoticamente e secos 

por meio de estufa com circulação de ar 

Ensaios Concentração 

% 

Tempo 

(min) 

pH Acidez % 

1 20 30 6,05d± 14,64ab±1,66 

2 30 30 5,88ab± 14,43ab±1,30 

3 20 50 6,17abcd± 23,42a±0,92 

4 30 50 6bcd± 14,88ab±0,61 

5 10 40 5,96abcd± 13,69 ab±0,98 

6 40 40 6,06d± 12,28b±0,82 

7 25 20 5,85cd± 20,40a±1,47 

8 25 60 5,91acd± 15,50ab±1,69 

9 25 40 6,1a± 16,00ab±2,63 

10 25 40 6,22ab± 16,82ab±1,98 

11 25 40 6,17a± 16,20ab±1,41 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível 

de 5% de significância. 

O pH é um fator de fundamental importância na limitação dos diferentes 

microrganismos capazes de se desenvolver no alimento. A microbiota de alimentos 

pouco ácidos (pH > 4,5), como o caqui, é muito variada, havendo condições para o 

desenvolvimento da maioria das bactérias, inclusive as patogênicas, bolores e leveduras 

(BRASIL ALIMENTOS, 2001). Por isso é de fundamental importância que os aspectos 

físico-químicos de um alimentos têm que se combinar para assim criarem barreiras 

contra a multiplicação desses microrganismos.  

De acordo com o diagrama de Pareto gerado (Figura 14), as variáveis 

independentes (concentração de sacarose e tempo de imersão) não exerciam influência 

significativa (p<0,05) sobre o valor de pH.  

Figura 14. Diagrama de Pareto sobre o teor de pH. 
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A acidez dos produtos desidratados de caqui variaram numa faixa de 9% à 23% 

e quase não diferiram estatísticamente entre si (p<0,05) com exceção de apenas o ensaio 

6 que deferiu dos ensaio 3 e 7. Com relação à acidez dos ensaios desidratados, é 

possível perceber, através do diagrama de Pareto (Figura 15), que não houve influência 

significativa (p<0,05) da concentração da solução de sacarose e nem do tempo de 

submersão. 

Sendo assim, qualquer que seja a concentração de sacarose e tempo de imersão 

dentro da faixa estudada dessas variáveis, não haverá mudanças significativas no teor de 

pH e acidez do caqui desidratado por osmose com posterior secagem na estufa por 

convecção de ar.  

Figura 15. Diagrama de Pareto sobre o teor de acidez. 

 

5.2.1.3 Cor 

Os diagramas de Pareto mostrado abaixo (Figura 16) mostram que as variáveis 

independentes (concentração de sacarose e tempo de imersão) não exerceram influência 

significativa (p<0,05) sobre a cor do produto, pois todas as coordenadas analisadas e o 

ângulo Hue, estão p<0,05 ou seja dentro da faixa estudada, qualquer que seja a 

combinação das variáveis, a cor do produto não foi influênciapo por elas. 
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Figura 16. Diagrama de Pareto sobre a luminosidade (L*), coordenadas a*, b* e C, e sobre o 

ângule Hue (ºHue). 

 

5.2.1.4 Atividade Antioxidante 

Os 11 ensaios de caqui desidratado osmoticamente e obtidos da secagem por 

estufa com circulação de ar foram submetidos às análises de atividade antioxidade pelos 

métodos de FRAP e ABTS. 

Os resultados obtidos com o método FRAP variaram numa faixa de 3448 

µmol/100g à 1413 µmol/100g. O menor teor de atividade antioxidante de 1413,46 

µmol/100g foi observado no ensaio 4 e a maior de 3448,20 µmol/100g no ensaio 8. 

Já os valores encontrados pelo método ABTS foram mais elevados, e variaram 

numa faixa de 106302 µmol/100g à 60572 µmol/100g. O menor teor de atividade 

antioxidante de 60572,22 µmol/100g foi observado no ensaio 7 e a maior de 106302,92 

µmol/100g no ensaio 4. Em ambos os métodos de quantificação, os ensaios obtidos da 

desidratação osmótica do caqui com posterior secagem em estufa diferiram 

estatisticamente entre si, ao nível de 5% de significância pelo teste Tukey. 
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Tabela 8. Atividade Antioxidante dos 11 ensaios de caqui desidratados osmoticamente e secos 

por meio de estufa com circulação de ar. 

Ensaios Concentração 

% 

Tempo 

(min) 

FRAP (µmol/100g) ABTS (µmol/100g) 

1 20 30 2316,88c ± 116,55 83712,86bc ± 3868,86 

2 30 30 2484,52c ± 10,91 72183,33cd ± 2482,60 

3 20 50 2198,18c ± 153,81 63355,54d ± 3499,67 

4 30 50 1413,46d ± 8,16 106302,92a ± 8690,12 

5 10 40 3070,73b ± 186,26 77105,19c ± 5820,08 

6 40 40 1679,49d ± 53,48 72103,09cd ± 590,98 

7 25 20 1625,00d ± 129,16 60572,22d ± 5061,43 

8 25 60 3448,20a ± 12,31 92622,05b ± 6912,09 

9 25 40 2297,61 c± 116,29 63073,17d ± 1581,75 

10 25 40 2427,83c ± 188,62 70945,61cd ± 1698,24 

11 25 40 2441,43c ± 21,84 76749,57c ± 2267,81 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível 

de 5% de significância. 

De acordo com os diagramas de Pareto gerados para ambos os métodos, para 

método FRAP é possível perceber que não houve influência significativa (p<0,05) da 

concentração da solução de sacarose e nem do tempo de submersão.  

Figura 17. Diagrama de Pareto sobre a atividade antioxidante com o método FRAP. 

 

Já para o método ABTS, é possível verificar que houve influência linear 

significativa da interação entre ambas as variáveis independentes sobre o processo, 

indicando que a relação entre a concentração da solução de sacarose e o tempo de 

imersão afetam diretamente o teor de atividade antioxidante a partir do método ABTS. 

Muito provável esse efeito visto no método ABTS não foi visto pelo método FRAP, 
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pelo primeiro basear-se na geração de radical livre, que com a adição de um 

antioxidante ocorre a redução desse radical, promovendo a perda da coloração do meio 

(SUCUPIRA, 2012). Assim sendo, quanto maior o teor de compostos antioxidantes, 

maior será a inibição dos radicais livres. 

Figura 18. Diagrama de Pareto e superfície de resposta sobre a atividade antioxidante com o 

métodos ABTS. 

 
 

 

5.2.1.5 Bioativos: compostos fenólicos, flavonoides e carotenóides. 

 

Os 11 ensaios obtidos da desidratação osmótica e posterior secagem na estufa 

com circulação de ar foram submetidos às análses de biotivos: fenólico, flavonóides e 

carotenóides, como mostra a tabela 9. 

Os compostos fenólicos são originados do metabolismo secundário das plantas, 

sendo essenciais para seu crescimento, e reprodução. A importância da determinação 

destes compostos é por ser considerado um antioxidante, onde suas moléculas 

interagem com as espécies radicalares e são consumidas durante a reação de oxidação 

(ANGELO; JORGE, 2007). 

Os resultados obtidos mostram que o produto desidratado do caqui pode ser 

considerado uma fonte de compostos fenólicos, onde o teor variou entre os ensaios 

numa faixa de 662,24 mg/100g à 1131,30 mg/100g, onde o ensaio que obteve o maior 

valor foi o 2, onde a concentração da solução de sacarose foi de 30% e o tempo de 

imersão foi de 30 minutos. Os ensaios obtidos da desidratação osmótica do caqui com 

posterior secagem em estufa diferiram estatisticamente entre si no teor de compostos 

fenólicos, ao nível de 5% de significância pelo teste Tukey. 



63 

 

Houve igualmente aos compostos fenólicos onde os teores de flavonoides 

obtidos ensaios diferiram estatisticamente entre si ao nível de 5% de significância pelo 

teste Tukey, sendo que o teor de variou de 109,93 mg/100g para o ensaio 1 à 391,52 

mg/100g para o ensaio 2. 

Tabela 9. Teores de compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides dos 11 ensaios de caqui 

desidratados osmoticamente e secos por meio de estufa com circulação de ar. 

Ensaios Concentração 

% 

Tempo 

(min) 

Fenólicos 

(mg/100g) 

Flavonoides 

(mg/100g) 

Carotenoides (µg/g) 

1 20 30 871,25e ± 7,22 109,93d ±35,86 9,07bcd ±2,60 

2 30 30 1131,30a ± 8,39 391,52a ±42,18 13,42a ±0,18 

3 20 50 1001,66bc ± 8,94 367,46a ±50,96 11,86abc ±0,36 

4 30 50 551,57g ± 10,39 207,81cd ±12,60 11,81abc ±0,35 

5 10 40 1010,54b ± 9,65 296,92abc ±0,16 13,32a ±0,11 

6 40 40 949,50cd ± 42,48 299,46abc ±4,08 3,99e ±0,23 

7 25 20 662,24f ± 26,38 345,83ab ±77,09 12,46ab ±3,87 

8 25 60 1044,52b ± 26,82 375,56a ±60,44 5,18de ±0,35 

9 25 40 933,62d ± 24,64 239,55bc ±3,71 7,47de ±0,22 

10 25 40 864,84e ± 12,65 247,66bc ±6,92 8,19cd ±0,12 

11 25 40 919,56de ± 6,90 248,78bc ±32,80 7,92cde ±0,17 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível 

de 5% de significância. 

Nesse estudo o teor de carotenoides variou de 3,99 µg/g para o ensaio 6 e 13,42 

µg/g para o ensaio 2 e os 11 experimentos diferiram estatisticamente entre si ao nível de 

5% de significância pelo teste Tukey. Percebe-se que para os compostos bioativos 

estudados, o ensaio que obteve melhor resultado foi o 2, onde a concentração da solução 

de sacarose foi de 30% e o tempo de imersão de 30 minutos. É válido lembrar que na 

polpa de caqui in natura, o teor de compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides 

encontrado foi de 270,97 mg/100g, 212,97 mg/100g e 3,87 µg/g, respectivamente, e em 

todos os ensaios desidratados, os teores desses bioativos foram superiores; isso se deve 

à concentração da composição do fruto em reflexo processo de retirada da água do 

mesmo. 

Os diagramas de Pareto da figura 17 mostra que para os resultados de compostos 

fenólicos (A) e carotenoides (B) não houve influência significativa (p<0,05) das 

variáveis independentes, mostrando que o processo não incide em perdas significativas 

no conteúdo desses compostos. Já no resultado de flavonoides, verifica-se que houve 

influência linear significativa da interação entre ambas as variáveis independentes sobre 
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o processo, indicando que a relação entre a concentração da solução de sacarose e o 

tempo de imersão afetam diretamente o teor desse composto. 

Figura 19. Diagrama de Pareto nos teores de compostos fenólicos (A) e carotenoides (B). 

 
 
Figura 20. Diagrama de Pareto e superfície de resposta sobre o teor de flavonoides no caqui 

desidratado por osmose e seco em estufa por convecção. 

 

5.2.1.6 Perfis Dos Modelos Preditos E Aplicação Da Função Desirability 

Apenas as variáveis dependentes que sofreram influência da(s) variável(is) 

independente(s) durante o processo foram avaliadas quanto aos seus modelos preditivos. 

A tabela 10 apresenta os modelos ajustados para atividade de água (aw), umidade, 

atividade antioxidante pelo método ABTS e flavonoides. Também mostra os 

coeficientes de determinação dos modelos (R²). 
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Tabela 10. Modelos preditivos e respectivas estatísticas associados aos efeitos da concentração 

da solução de sacarose e o tempo de imersão do pré-tratamento osmótico no processo de 

secagem do caqui em estufa. 

Características Modelo¹ R² 

Atividade de 

água (aW) 

z=0,55-0,0048*x-,0039*x² 0,8282 

Umidade  z=10,90 - 0,40*x-0,89*y+0,52*y² 0,9212 

Atividade 

antioxidante 

(ABTS) 

z=76247,78+13619,23*x*y 0,7493 

Flavonoides  z=255,95+,024*y²-0,013*x*y 0,9497 

¹x = Concentração de sacarose (%); y = Tempo de imersão (min) 

Estes modelos serviram para gerar as superfícies de resposta das variáveis 

dependentes (seção 5.2.1.1; 5.2.1.4 e 5.2.1.5) que sofreram influência das variáveis 

independentes. Assim, foi gerado a função Desirability, para ser uma ferramenta 

facilitadora no entendimento dos resultados. 

A figura 21 apresenta a função Desirability global dos dados, mostrando as 

condições de otimização do processo de produção de caqui desidratado osmoticamente 

e posterior secagem com uso da estufa com circulação de ar.  
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Figura 21. Função Desirability global das variáveis que sofreram influência do processo. 

 

A função Desirability foi essencial na determinação das condições ótimas de 

concentração da solução de sacarose, e o tempo de imersão das amostras. As condições 

de otimização do processo de desidratação osmótica com posterior secagem por estufa 

do caqui, foram 29,5% de concentração da solução de sacarose, e 60 minutos para o 

tempo de imersão. 

A Tabela 11 mostra os resultados propostos pela função Desirability com o 

objetivo de validar os valores preditos sob as condições ótimas das variáveis 

independentes.  
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Tabela 11. Resultados preditos e experimentais nas condições ótimas de concentração da 

solução de sacarose e tempo de imersão no processo de desidratação osmótica para posterior 

secagem à estufa com circulação de ar determinadas pela função Desirability. 

Características Valor predito Valor experimental 

(35ºC) 

Coeficiente de 

variação (%) 

Aw (-) 0,5428 0,5493 0,21 

Umidade (%) 11,32 10,45 1,14 

Flavonóides Totais 

(mg QE/100 g) 

250,725 238,18 4,56 

ABTS (µmol TE/g) 8,3x104 1x105 6,98 

 

O resultado das variáveis dependentes estudadas foi próximo aos resultados 

preditos pela função Desirability. Sendo assim, é importante relatar a utilidade e 

eficiência no estudo de um planejamento experimental para otimizar determinado 

processo em suas melhores condições. Isso poupa tempo e materiais à serem utilizados. 

5.2.1.7 ESTUDO DO EFEITO DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA E DA 

TEMPERATURA DE SECAGEM NAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Com o objetivo de estudar os efeitos da desidratação osmótica no processo de 

secagem do caqui, secou-se também a amostra controle, o qual não passou pelo 

processo de desidratação osmótica.  

Já para estudos do efeito da temperatura de secagem nos resultados das análises 

físico-químicas e químicas, utilizou-se as condições ótimas da concentração da solução 

de sacarose e o tempo de imersão dos ensaios de desidratação osmótica, em secagem na 

estufa à 45ºC, já que o estudo inicial foi realizado à uma temperatura de secagem de 

35ºC, como mostra a Tabela 12. 
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Tabela 12. Resultados das análises físico-químicas e químicas do caqui desidratado à 35º sem 

pré-tratamento (Controle), à 35ºC com pré-tratamento de desidratação osmótica (CD35) e à 

45ºC com pré-tratamento de desidratação osmótica (CD45). 

Características Controle  CD35 CD45 

Aw (-) 0,5445a±0,0052 0,5493a±0,0130 0,5440a±0,0033 

Umidade (%) 11,59a±0,37 10,45b±0,46 9,10c±0,07 

pH (-) 6,07ab±0,02 6,10a±0,06 5,96b±0,06 

Acidez (%) 16,57a ±7,42 13,45a ±0,9753 15,16a ±3,49 

Cinzas (%) 1,85a±0,33 1,61a±0,70 1,70a±0,3577 

L* 36,04a±0,29 36,03a±0,15 35,88a±0,34 

a*  1,66a±0,45 1,27a±0,77 1,37a±0,66 

b* 2,19a±0,41 1,89a±0,52 1,88a±0,57 

C* 2,75a±0,59 2,30a±0,85 2,36a±0,86 

ºHue 53,25a±3,51 59,51a±11,36 59,58a±11,59 

Fenólicos Totais (mg 

GA/100 g) 

558,23b±88,05 861,28a±6,90 671,54b±7,06 

Flavonóides Totais 

(mg QE/100 g) 

110,15b±45,80 238,18a±4,75 210,13a±8,17 

Carotenóides (µg/g) 4,77b±0,85 8,19a±0,14 7,92a±0,17 

β-caroteno (µg/g) 3,10b±0,37 4,30a±0,05 4,09a±0,29 

Licopeno (µg/g) 0,10b±0,04 0,25a±0,02 0,22a±0,02 

ABTS (µmol TE/g) 5,80x104c±5x10³ 1x105a±7x10³ 7,76 x104b±5,8x10³ 

FRAP (µmol Fe²/g 1486,27b±246,85 2472,43a±32,41 1630,37b±37,42 

Os valores médios em cada variável com letras diferentes são diferentes estatisticamente, ao nível de 5% 

de significância (p<0,05), pelo teste de Tukey. 

Com os valores expostos na Tabela 12, é possível analisar que em relação às 

características físico-químicas, a desidratação osmótica e a temperatura, são processos 

que não alteram essas características, pois ao comparar os três lotes; apenas os teores de 

umidade e pH diferiram estatisticamente entre si, ao nível de 5% de significância pelo 

teste Tukey, onde o percentual de umidade foi menor no lote CD45 no valor de 9,10%, 

que passou por desidratação osmótica e secagem na estufa à 45ºC, e o maior percentual 

no lote controle com teor de 11,59%, que não passou por desidratação osmótica e 

passou por secagem à 35ºC. 
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Esse efeito na umidade era algo esperado, pois segundo Ahmed; Qazi e Jamal 

(2016) citaram com o processo de desidratação osmótica que o açúcar presente na 

solução é transferido para o interior do material, e numa proporção similar, a água livre 

do material, passa para a solução. Sendo assim, no mesmo tempo de secagem, o lote 

com pré-tratamento de desidratação osmótica, tende a ter uma umidade menor do que o 

lote controle, pois a água do material já foi parcialmente retirada no processo do pré-

tratamento.  

Esse mesmo efeito foi observado por Bozkir (2019), que relatou em seu estudo 

sobre a influência de ultrassom e desidratação osmótica como pré-tratamento para 

secagem por convecção do caqui, os lotes que passaram por esse pré-tratamento tiveram 

uma perda de água maior, e um tempo de secagem menor, quando comparado ao 

controle. Similarmente, foi relatado por Elias (2008), que em seu estudo sobre os efeitos 

da desidratação osmótica em uma solução de sacarose à uma concentração de 0,47 g/mL 

por 2 horas à 40ºC, e posterior secagem por convecção à 60ºC do caqui, resultou num 

teor 17% de umidade, menor do que no lote controle. 

Já nos compostos bioativos e na atividade antioxidante, a desidratação osmótica 

se mostrou um pré-tratamento importante na proteção de alguns compostos que são 

perdidos durante a secagem, pois em todas as análises o lote controle obteve valores 

abaixo ou igual estatisticamente, ao nível de 5% de significância pelo teste Tukey, do 

que os lotes CD35 e CD45.  

Para os compostos fenólicos, o lote controle obteve 558,23 mg GA/100 g, valor 

acima do encontrado na literatura, como por exemplo, no estudo realizado por Akter 

(2010) que realizou a secagem do caqui à 60ºC e 70ºC e em ambas temperaturas o 

conteúdo total de fenólicos ficou próximo à 20 mg GA/100 g. Bozkir também relatou 

um teor de 130,8 mg GA/100 g em seu lote controle de caqui desidratado. Kayacan 

(2019) relatou um conteúdo de 77,2 mg GA/100 g para caqui desidratado em estufa de 

ar quente à 55ªC. Já Jia (2019) relatou um valor até superior ao encontrado nesse estudo, 

um teor de compostos fenólicos de 700 mg GA/100 g em caqui desidratado à 60ºC.  

O lote CD45 não diferiu estatisticamente, ao nível de 5% de significância pelo 

teste Tukey, do lote controle, isso mostra que o aumento da temperatura afetou na 

composição de compostos fenólicos mesmo que o lote passe por um pré-tratamento, 

pois o lote com maior teor foi o CD35 861,28 mg GA/100g. Abaixo do valor 

encontrado por Bozkir, que mesmo os lotes passando por desidratação osmótica antes 

da secagem por ar quente, o teor de compostos fenólicou foi de 1,091 mg GA/100g. 
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Porém o mesmo efeito foi percebido por ele, onde os lotes que passaram pelo pré-

tratamento, obtiveram valores maiores que o lote controle. 

Na composição de flavonoides, é possivel verificar que a desidratração osmótica 

realmente foi um fator determinante para a proteção deste composto, pois os lotes CD35 

e CD45 que passaram por esse pré-tratamento obtiveram valores iguais estatisticamente 

(238,18 1,091 mg QE/100g e 210,131,091 mg QE/100g, respectivamente), ao nível de 

5% de significância pelo teste Tukey, e superiores ao lote controle (110,15 1,091 mg 

GA/100g). 

Os valores de carotenóide, β-caroteno e licopeno seguiram o mesmo efeito que o 

teor de flavonoides, onde os lotes CD35 e CD45 obtiveram valores iguais 

estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo teste Tukey, e superiores ao lote 

controle. CD35 e CD45 obtiveram valores de 8,19 µg/g e 7,92 µg/g, respectivamente 

para carotenoides, e o lote controle apenas 4,77 µg/g. Os teores de β-caroteno foi de 

4,30 µg/g e 4,09 µg/g para CD35 e CD45, respectivamente, e controle de 3,10 µg/g e 

finalmente, para licopeno o lote CD35 obteve 0,25 µg/g, CD45 0,22 µg/g e o lote 

controle um valor de 0,10 µg/g. 

A atividade antioxidante também foi beneficiada pelo efeito protetor que o pré-

tratamento osmótico trouxe ao processo de secagem, onde pelo método ABTS o lote 

que apresentou maior atividade antioxidante foi CD35, no valor de 1x105 µmol TE/g, 

acima do valor do lote controle que foi de 5,80x104 µmol TE/g. O efeito negativo do 

aumento da temperatura também fica evidente, pois o lote CD35 também obteve valor 

superior ao lote CD45, que apresentou uma atividade antioxidante de 7,76 x104b µmol 

TE/g. 

No método FRAP, o mesmo efeito foi encontrado nos quesitos pré-tratamento e 

temperatura, pois o lote CD35 também apresentou atividade antioxidante maior do que 

os outros dois lotes, obtendo valor de 2472,43 µmol Fe²/g. O conteúdo do lote controle 

foi de 1486,27 µmol Fe²/g e do lote CD45 de 1630,37, µmol Fe²/g que não deferiram 

estatisticamente entre si, ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. 

5.2.2 SECAGEM POR LIOFILIZAÇÃO 

Para o estudo de secagem a partir do uso da desidratação osmótica, o caqui tipo 

chocolate foi descascado e cortado em pedaços uniformes. Esses cortes foram levados 

ao primeiro passo do processo, que era a desidratação osmótica. Para fazer o estudo da 

otimização do processo de desidratação osmótica os pedaços de caqui foram 
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distribuídos em 11 ensaios obtidos a partir do delineamento experimental onde variou-

se a concentração da solução de sacarose, e o tempo no qual os pedaços ficavam 

submersos nessa solução. 

Posteriormente todos os ensaios obtidos da desidratação osmótica, foram 

submetidos ao processo de secagem por liofilização. Priorizou-se, igualmente a secagem 

em estufa, realizar análises físico-químicas mais rápidas e de mais importância para 

frutas desidratadas (aW, umidade, acidez, pH e cor) e químicas mais importantes 

(compostos fenólicos, flavonoides, carotenoides e atividade antioxidante), para a partir 

dos resultados aplicar o método estatístico de Pareto e definiu o melhor tempo (min) e 

concentração (%) de sacarose para esse método de secagem.  

5.2.2.1 Atividade de água e umidade 

A tabela 13 mostra os resultados obtidos da atividade água (aw) e teor de 

umidade nos ensaios que passaram pelo processo de liofilização. A faixa de atividade de 

água variou entre a máxima de 0,4099 para o ensaio 7 e a mínima de 0,3587 para o 

ensaio 9. Ambos os ensaios utilizaram uma concentração de 25% de sacarose, porem o 

que mudou foi o tempo de imersão, onde o ensaio 7 ficou por 20 min e o ensaio 9 por 

40 min. Ambos os ensaios diferiram estatisticamente entre si, ao nível de 5% de 

significância pelo teste Tukey. 

 Isso pode ter influenciado o ressultado, e mostrou que a amostra ter ficado por 

mais tempo submerso na solução certamente teve mais tempo para que no processo de 

osmose, o soluto da solução, no caso a sacarose, fosse transferido em maior 

concentração para o interior do pedaço de caqui submerso. Esse fato mostra que para a 

atividade de água, quanto mais tempo o caqui ficar submerso nessa solução de sacarose, 

mais foi efetivo para diminuição do teor de água livre presente no fruto, fazendo com 

que menos água fique disponível para reações de degradação. 
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Tabela 13. Atividade de água e umidade dos diferentes ensaios de otimização da desidratação 

osmótica da produção caqui seco por liofilização. 

Ensaios Concentração 

% 

Tempo 

(min) 

aW Umidade % 

1 20 30 0,3948ab±0,0067 7,05a±0,07 

2 30 30 0,3912ab±0,0185 7,02a±0,11 

3 20 50 0,3919ab±0,0109 7,13a±0,07 

4 30 50 0,4043a±0,0129 6,93a±0,07 

5 10 40 0,3892ab±0,0194 6,92 a±0,13 

6 40 40 0,4067a±0,0062 7,11a±0,03 

7 25 20 0,4099a±0,0127 6,92a±0,10 

8 25 60 0,4058a±0,0119 6,89a±0,09 

9 25 40 0,3587b±0,0294 6,93a±0,10 

10 25 40 0,3886ab±0,0131 7,07a±0,04 

11 25 40 0,3976ab±0,0070 7,06a±0,10 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível 

de 5% de significância. 

Já a faixa do teor de umidade variou entre a máxima de 7,13% para o ensaio 3 e 

a mínima de 6,89% para o ensaio 8. Porém é importante relatar que eles não diferiram 

estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. Então, para o teor 

de umidade, qualquer que tenha sido a concentração de sacarose e o tempo de imersão, 

estatísticamente os resultados são os mesmos. 

A figura 22 mostra os diagramas de Pareto sobre a atividade de água e teor de 

umidade dos 11 ensaios liofilizados, e conclui-se que as variáveis independentes 

(concentração de sacarose e tempo de imersão) do pré-tratamento osmótico não 

exerciam influência significativa (p<0,05) sobre esses dois parâmetros (variáveis 

dependentes). Ou seja, dentro da faixa estudada, qualquer que seja a combinação das 

variáveis independentes, a atividade de água e o teor de umidade do produto não Foram 

influenciados por elas. 
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Figura 22. Diagrama de Pareto sobre atividade de água (A) e teor de umidade (B). 

 

5.2.2.2 Potencial Hidrogênico (pH) e acidez  

A tabela 14 mostra os resultados obtidos de pH e acidez nos ensaios que 

passaram pelo processo de liofilização. Na análise de pH, variou-se entre o máximo de 

6,28 para o ensaio 5 e a mínima de 5,60 para o ensaio 6. Ambos tiveram o tempo de 

imersão de 40 minutos na solução de sacarose (10% e 40%, respectivamente). Porém, 

todos os ensaios não diferiram estatisticamente ao nível de 5% pelo teste de Tukey. 

Tabela 14. Potencial hidrogênico (pH) e acidez dos diferentes ensaios de otimização da 

desidratação osmótica da produção caqui seco por liofilização. 

Ensaios 
Concentração 

% 

Tempo 

(min) 
pH Acidez % 

1 20 30 5,61a±0,33 0,25ab ±0,07 

2 30 30 6,22a ±0,09 0,17ab ±0,08 

3 20 50 5,78a ±0,08 0,27a±0,04 

4 30 50 6,16a ±0,17 0,18ab ±0,001 

5 10 40 6,28a ±0,20 0,18ab±0,06 

6 40 40 5,6a ±0,17 0,17ab ±0,08 

7 25 20 6,03a ±0,15 0,24ab ±0,14 

8 25 60 5,84a ±0,66 0,19ab ±0,01 

9 25 40 5,90a ±0,11 0,19ab ±0,03 

10 25 40 5,99a ±0,17 0,11b±0,06 

11 25 40 6,08a ±0,13 0,15ab±0,09 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível 

de 5% de significância. 

Os resultados de acidez variaram numa faixa de 0,27% para o ensaio 3 e 0,11 

para o ensaio 10. E ambos diferiram estatisticamente ao nível de 5% pelo teste de 

Tukey. O ensaio 3 usou uma concentração de 20% de sacarose e tempo de imersão de 

30 min, já o ensaio 10 foi de 25% e 40 min.  
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Figura 23. Diagrama de Pareto sobre o potencial hidrogênico (A) e teor de acidez (B). 

 

A figura 23 mostra os diagramas de Pareto sobre o pH e a acidez dos 11 ensaios 

liofilizados, e igualmente às variáveis dependentes da seção anterior (atividade de água 

e teor de umidade) observa-se que as variáveis independentes (concentração de sacarose 

e tempo de imersão) do pré-tratamento osmótico não exerciam influência significativa 

(p<0,05) sobre esses dois parâmetros (variáveis dependentes) ou seja, dentro da faixa 

estudada, qualquer que seja a combinação das variáveis independentes, o pH e a acidez 

do produto não Foram influenciados por elas. 

5.2.2.3 Cor 

O valores expostos na tabela 15 representam a característica cor do 11 ensaios de 

caqui que passaram pelo pré-tratamento osmótico e posterior secagem por liofilização. 

A faixa de variação do parâmetro de luminosidade variou entre 37,84 (ensaio 9) à 42,80 

(ensaio 8), para a coordenada a* os ensaios não deferiram estatisticamente ao nível de 

5% pelo teste de Tukey, e todos os valores positivos para coordenada a*, ou seja, todos 

apresentaram um tom mais avermelhado. 
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Tabela 15. Valores de luminosidade (L*), coordenadas a*, b* e C, e sobre o ângulo Hue (ºHue) 

dos 11 ensaios desidratados osmoticamente e posterior secagem por liofilização. 

Ensaios 
Concentração 

% 

Tempo 

(min) 
L* a* b* C* ºHue 

1 20 30 41,14ab±2,34 4,46a±1,74 8,36a±2,87 9,48a±3,34 62,16ab±1,55 

2 30 30 40,50ab±1,17 2,63a±0,83 5,90a±1,49 6,46a±1,67 66,16a±3,20 

3 20 50 38,20ab ±1,39 2,45a±0,61 4,44a±1,03 5,12a±0,92 60,51ab±8,44 

4 30 50 41,17ab ±2,12 2,92a±0,53 7,06a±1,99 7,64a±2,03 66,97a±2,74 

5 10 40 40,78ab ±2,52 3,58a±2,18 6,70a±2,38 7,70a±2,91 62,36ab±9,43 

6 40 40 38,80ab ±1,97 3,01a±1,56 5,09a±2,16 5,92a±2,64 59,99ab±3,84 

7 25 20 40,66ab ±1,95 2,24a±0,69 5,54a±1,94 5,97a±2,06 67,76a±1,20 

8 25 60 42,80a±5,58 3,34a±1,12 7,69a±4,34 8,45a±4,34 64,55ab±7,22 

9 25 40 37,84b ±0,91 3,22a±0,84 4,64a±1,24 5,66a±1,4 55,13b±3,44 

10 25 40 40,28ab ±1,37 3,83a±1,31 7,26a±2,22 8,21a±2,56 62,30ab±2,15 

11 25 40 40,16ab ±1,56 3,33a±0,65 6,15a±0,59 7,01a±0,79 61,74ab±3,26 

As médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 

Tukey, ao nível de 5% de significância. 

A mesma situação aconteceu com a coordenada b* e todos os ensaios 

apresentaram valores positivos para coordenada b*, apresentando tom amarelado, uma 

cor com intesidade ou saturação bem leve (C*), pois quanto maior esse valor, maior foi 

o grau de saturação ou de pureza da cor, e os valores variaram numa faixa de 9,48 

(ensaio 1) e 5,12 (ensaio 3), porem todos os ensaios também não defiriram 

estatisticamente entre eles ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey e uma 

tonalidade ºHue bastante proxima ao amarelo, por serem valores bem proximos à 60º. 

Figura 24. Diagrama de Pareto sobre a luminosidade (L*), coordenadas a*, b* e C, e sobre o 

ângulo Hue (ºHue). 
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Os diagramas de Pareto mostrados acima (Figura 24) apontam que as variáveis 

independentes (concentração de sacarose e tempo de imersão) não exerceram influência 

significativa (p<0,05) sobre a cor do produto, pois todas as coordenadas analisadas e o 

ângulo Hue, estão abaixo do valor significativo (p<0,05) ou seja, dentro da faixa 

estudada, qualquer que seja a combinação das variáveis, a cor do produto não foi 

influênciapo por elas. 

5.2.2.4 Atividade Antioxidante 

Os 11 ensaios de caqui desidratado osmoticamente e obtidos da secagem por 

liofilização foram submetidos às análises de atividade antioxidade método FRAP e 

ABTS. 

Os resultados obtidos com o método FRAP, variaram numa faixa de 1171,07 

µmol/100g à 4547,51 µmol/100g. O menor teor de atividade antioxidante de 1171,07  

µmol/100g foi observado no ensaio 1, no qual a concentração de sacarose foi 20% e o 

tempo de imersão de 30 min, e a maior atividade antioxidante de 4547,51 µmol/100g no 

ensaio 6, onde a concentração de sacarose foi 40% e o tempo de 40 min.  

Pode ser observado que para o método FRAP, o teor de sacarose e o tempo de 

imersão influenciaram nos valores de atividade antioxidante. Sabendo que a 

concentração de sacarose à 40% era o maior valor utilizado entre os ensaios, e apenas o 

ensaio 6 que utilizou esse valor, pode-se observar que o alto teor de sacarose ajuda a 

conservar os compostos antioxidantes diante do processo de secagem por liofilização.  

Já os valores encontrados pelo método ABTS foram mais elevados, e variaram 

numa faixa de 107918,20 µmol/100g para o ensaio 8 à 161170,22 µmol/100g para o 

ensaio 10. Em ambos os ensaios, a concentração da solução de sacarose foi de 25%, 

porém diferiram no tempo, onde o primeiro foi de 60 min e o segundo de 40 min. Isso 

pode evidenciar que em longos tempo de imersão, os compostos presentes no interior do 

caqui podem ser transferidos para a solução e/ou também podem se degradar pela 

exposição a luz, ao oxigênio.   

Em ambos os métodos de quantificação, os ensaios obtidos da desidratação 

osmótica do caqui com posterior secagem em estufa diferiram estatisticamente entre si, 

ao nível de 5% de significância pelo teste Tukey, como mostra a Tabela 16. 
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Tabela 16. Atividade Antioxidante dos 11 ensaios de caqui desidratados osmoticamente e secos 

por meio de liofilização. 

Ensaios Concentração 

% 

Tempo 

(min) 

FRAP (µmol Fe2+/100g) ABTS (µmol TE/100g) 

1 20 30 1171,07f±69,74 12065,89cd±14974,90 

2 30 30 2986,58b±664,13 142921,42abc±10753,38 

3 20 50 2661,55b±391,30 132622,82abc±9619,00 

4 30 50 2159,42bcde±55,75 130455,06bcd±15990,41 

5 10 40 2430,94bcd±156,72 148051,56abc±4684,32 

6 40 40 4547,51a±547,59 148717,62abc±15904,97 

7 25 20 1983,04cdef±20,58 122405,75cd±4801,89 

8 25 60 2986,55b±184,53 107918,20d±3444,47 

9 25 40 1428,17ef±229,63 157388,51ab±4892,31 

10 25 40 1293,82ef±229,92 161170,22a±6664,69 

11 25 40 1675,17ef±43,22 157427,12ab±6283,13 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível 

de 5% de significância. 

De acordo com o diagrama de Pareto e a superfície de resposta gerados para o 

método FRAP, é possível perceber que houve influência significativa (p<0,05) da 

concentração da solução de sacarose de e do tempo de imersão, ambos de forma linear e 

quadrática, como também da interação entre essas duas variáveis independentes. Isso 

mostra que as variáveis independentes e a interação entre elas, afetam diretamente os 

valores de atividade antioxidante pelo método FRAP, dentro da faixa de variação 

estudada.  

Figura 25. Diagrama de Pareto e Superfície de Resposta sobre a atividade antioxidante pelo 

método FRAP. 
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Para o método ABTS, o diagrama de Pareto e a superfície de resposta gerados é 

possível observar que houve influência significativa (p<0,05) somente do tempo de 

imensão em seu valor quadrático. Isso mostra que essa variavel independente, afeta de 

forma quadrática e diretamente aos valores de atividade antioxidante pelo método 

ABTS, dentro da faixa de variação estudada. Como o tempo de imersão apresentou um 

valor negativo, isso mostra que esse parâmetro tem efeito inverso, ou seja, quanto maior 

foi o tempo, menor foi a atividade antioxidante pelo método ABTS. Esse feito pode ser 

explicado pela maioria dos compostos com atividade antioxidante serem solúveis em 

água, e se exposto por logos períodos em solução aquosa de sacarose, pode haver uma 

transferência dos mesmos para esse meio.  

Figura 26. Diagrama de Pareto e Superfície de Resposta sobre a atividade antioxidante pelo 

método ABTS. 

 

5.2.2.5 Compostos Bioativos: compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides. 

Os 11 ensaios obtidos da desidratação osmótica e posterior secagem por 

liofilização foram submetidos às análses de bioativos: fenólicos, flavonóides e 

carotenóides, como mostra a tabela 17. 

Os resultados obtidos mostram que o produto desidratado do caqui pode ser 

considerado uma fonte de compostos fenólicos, onde o teor variou entre os ensaios 

numa faixa de 354,85 mg GA/100g para o ensaio 3 à 1579,52 mg GA/100g para o 

ensaio 6. O ensaio 3 que obteve o menor teor de compostos fenólicos foi realizado 

numa concentração de sacarose de 20% e tempo de imersão de 30 min, já o ensaio 6 que 

obteve o maior valor, a concentração da solução de sacarose foi de 40% e o tempo de 

imersão foi de 40 minutos. Os ensaios obtidos da desidratação osmótica do caqui com 
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posterior secagem por liofilização diferiram estatisticamente entre si no teor de 

compostos fenólicos, ao nível de 5% de significância pelo teste Tukey. 

O teor de flavonoides variou de 525,76 mg QE/100g para o ensaio 5 à 1339,91 

mg QE/100g para o ensaio 6, como apresentado na tabela 17. Ambos utilizaram o 

mesmo tempo de imersão de 40 min, porém a concentração de sacarose do ensaio 5 foi 

10% e do ensaio 6 foi 40%. Isso pode ser um indício de que a concentração pode ser um 

fator protetor contra ações de degradação desse composto, sendo que a maior 

concentração utilizada nesse estudo foi de 40%, justamente no ensaio 6. 

Tabela 17. Teores de compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides dos 11 ensaios de caqui 

desidratados osmoticamente e secos por meio de liofilização. 

Ensaios 
Concentração 

% 

Tempo 

(min) 

Fenólicos (mg 

GA/100g) 

Flavonoides (mg 

QE/100g) 
Carotenoides (µg/g) 

1 20 30 391,27ab±41,19 1086,37ab±6,64 23,93ab±7,37 

2 30 30 377,68ab ±58,18 1014,30bc±18,38 18,80abc±2,36 

3 20 50 354,85b±29,38 767,59cd±21,27 14,45b±1,34 

4 30 50 388,52ab ±34,18 1045,84b±2,12 14,98bc±1,03 

5 10 40 308,15ab ±12,7 525,76d±0,30 16,66bc±1,65 

6 40 40 1579,52a±13,96 1339,91a±289,60 7,61c±10,19 

7 25 20 428,77ab ±33,06 1111,95ab±4,43 31,70a±4,85 

8 25 60 356,95ab ±5,30 1055,75b±41,46 19,81abc±7,99 

9 25 40 401,16ab ±64,47 1122,85ab±19,98 16,35bc±1,17 

10 25 40 439,91ab ±50,46 1134,07ab±37,18 17,95abc±0,56 

11 25 40 478,21ab ±15,83 1126,55ab±11,10 19,06abc±1,93 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível 

de 5% de significância. 

Nesse estudo o teor de carotenoides variou de 7,61 µg/g para o ensaio 6 e 31,70 

µg/g para o ensaio 7 e os 11 experimentos diferiram estatisticamente entre si ao nível de 

5% de significância pelo teste Tukey.  

É válido lembrar que na polpa de caqui in natura, o teor de compostos fenólicos, 

flavonoides e carotenoides encontrado foi de 270,97 mg/100g, 212,97 mg/100g e 3,87 

µg/g, respectivamente, e em todos os 11 ensaios com pré-tratamento osmótico e 

posterior secagem por liofilização, os teores desses bioativos foram superiores, isso se 

deve à concentração da composição do fruto no processo de retirada da água do mesmo. 

O diagrama de Pareto e a superfície de resposta da figura 27 mostra que para os 

resultados de compostos fenólicos houve influência significativa (p<0,05) da variável 

independente concentração de sacarose de modo linear e quadrático, mostrando que a 

concentração afeta diretamente de modo significativo no conteúdo desses compostos, e 
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pela superfície de resposta, podemos ver que quanto maior a concentração de sacarose, 

maior foi a composição de fenólicos.  

Figura 27. Diagrama de Pareto e Superfície de resposta sobre os compostos fenólicos. 

 

Já no resultado de flavonoides, verifica-se que houve influência linear 

significativa da concentração de sacarose sobre o processo, indicando que essa variável, 

assim como aconteceu na composição fenólica, afeta diretamente o teor de flavonoides. 

A superfície de resposta também mostra que quanto maior a concentração desse soluto, 

maior foi o teor desse composto.  

Figura 28. Diagrama de Pareto e Superfície de resposta sobre o teor de flavonoides. 

 

Segundo Ahmed, Qazi e Jamal (2016), a sacarose exerce um efeito protetor 

sobre a membrana celular do fruto, impedindo que a mesma seja rompida no processo 

de secagem tendo como consequência a perda de diversos compostos para o meio, ou 

até mesmo formando uma camada protetora, onde a efeito negativo da temperatura 

sobre os compostos ali presentes seja de forma reduzida. Assim sendo, explica-se o 

efeito que a concentração da solução de sacarose atinge de forma direta o conteúdo de 

bioativos presentes no alimento. 
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Para carotenoides o diagrama de Pareto mostra que apenas a interação entre as 

duas variáveis independentes não afetam diretamente o processo e assim o teor desse 

composto. Também apresenta que houve influência significativa (p<0,05) da 

concentração da solução de sacarose e do tempo de imersão, ambos de forma linear e 

quadrática, sendo que a concentração de sacarose tanto linear quanto quadrática, e o 

tempo de forma linear apresentaram uma influência negativa, isto é, o aumento dessas 

variáveis causará a redução dos valores de carotenoides, diferente do que foi observado 

nos compostos fenólicos e flavonoides. 

Figura 29. Diagrama de Pareto e Superfície de resposta sobre os compostos fenólicos. 

 

 

5.2.2.6 Perfis dos Modelos Preditos e Aplicação da Função Desirability 

Assim como no estudo de secagem com estufa por convecção de ar quente, 

apenas as variáveis dependentes que sofreram influência da(s) variável(is) 

independente(s) durante o processo de pré-tratamento osmótico e posterior secagem por 

liofilização, foram avaliadas quanto aos seus modelos preditivos.  

A tabela 18 apresenta os modelos ajustados para atividade antioxidante pelos 

métodos FRAP e ABTS e os compostos bioativos estudados: fenólicos, flavonoides e 

carotenoides. Também mostra os coeficientes de determinação dos modelos (R²). 
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Tabela 18. Modelos preditivos e respectivas estatísticas associados aos efeitos da concentração 

da solução de sacarose e o tempo de imersão do pré-tratamento osmótico no processo de 

secagem do caqui por liofilização. 

Características Modelo¹ R² 

Atividade 

antioxidante 

(FRAP) 

z=-

3464,28+108,25*x+8,50*x²+120,58*y+2,39*y²-

11,59*x*y 

0,9682 

Atividade 

antioxidante 

(ABTS) 

z=148935,03-5,77*y² 0,7867 

Compostos 

Fenólicos 

z=1041,36-87,95*x+2,46*x² 0,8694 

Flavonoides  z=428,12+24,08*x 0,8600 

Carotenoides z=55,07+0,87*x-0,02*x²-1,95*y+,021*y² 0,9795 

¹x = Concentração de sacarose (%); y = Tempo de imersão (min).  

Estes modelos serviram para gerar as superfícies de resposta das variáveis 

dependentes (seção 5.2.2.4; 5.2.2.5) que sofreram influência das variáveis 

independentes. Assim, foi gerado a função Desirability, para ser uma ferramenta 

facilitadora no entendimento dos resultados. A figura apresenta a função Desirability 

global dos dados, mostrando as condições de otimização do processo de desidratação 

osmótica para posterior secagem por liofilização. 
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Figura 30. Função Desirability global das variáveis que sofreram influência no 

processo. 

 

A função Desirability é essencial na determinação das condições ótimas de 

concentração da solução de sacarose, e o tempo de imersão das amostras. As condições 

de otimização do processo de desidratação osmótica com posterior secagem por 

liofilização do caqui, foram 38% de concentração da solução de sacarose, e 29 minutos 

para o tempo de imersão. 

A Tabela 19 mostra os resultados propostos pela função Desirability com o 

objetivo de validar os valores preditos sob as condições ótimas das variáveis 

independentes. Observa-se que o resultado das variáveis dependentes estudadas foi 

próximo aos resultados preditos pela função Desirability.  
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Tabela 19. Resultados preditos nas condições ótimas de concentração da solução de sacarose e 

tempo de imersão no processo de desidratação osmótica para posterior secagem por liofilização, 

determinadas pela função Desirability. 

Características Valor predito 

FRAP (µmol Fe2+/g) 2859,3 

ABTS (µmol TE/g) 1345x10² 

Fenólico Totais (mg 

GA/100g) 
943,84 

Flavonóides Totais (mg 

QE/100 g) 
932,83 

Carotenoides (µg/g) 19,66 

Como o caqui chocolate é uma fruta de safra, e no período que foi realizado esse 

trabalho, uma chuva de granizo afetou os produtores que faziam distribuição para os 

mercados de Aracaju – SE, a safra foi bastante reduzida. Iniciou-se no início de março, 

e em maio já não se encontrava mais essa variedade do caqui nos mercados.  

Devido a essa fato inesperado, somando ao período em que o equipamento 

(liofilizador) ficou em manutenção, apesar de todos os esforços não foi possível testar a 

Desirability, ou seja, aplicar o ponto ótimo encontrado, e observar se realmente, 

colocando em prática, o coeficiente de variação entre os valores preditos e os valores 

experimentais das variáveis dependentes que sofreram influências no processo 

(atividade antioxidante, compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides) seriam bem 

baixos, indicando a proximidade entre eles.  

5.3 Ácidos orgânicos da polpa do caqui e de seus produtos desidratados 

A tabela 20 apresenta os resultados da concentração de compostos bioativos da 

polpa in natura do caqui, dos pedaços de caqui desidratados na estufa à 35ºC sem pré-

tratamento osmótico (Controle – Estufa), com pré-tratamento no ponto resultante da 

otimização desse processo (Caqui PTO35 – Estufa), à 45ºC com o pré-tratamento 

(Caqui PTO45 – Estufa) e desidratados por liofilização sem pré-tratamento (Controle – 

Liofilizado).  

O perfil de compostos bioativos analisados nesse estudo foi baseado nos ácidos 

orgânicos. À nível de comparação, os resultados foram submetidos ao teste de médias 

de Tukey. Os cromatogramas da análise se encontram como forma de apêndice. 
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Tabela 20. Concentração de ácidos orgânicos da polpa in natura, dos lotes Controle – Estufa, 

Caqui PTO35 – Estufa, Caqui PTO45 – Estufa e Controle – Liofilizado.  

Composto 

(mg/100g) 

Amostras 

Caqui in 

natura 

Controle – 

Estufa 

Caqui 

PTO35 – 

Estufa 

Caqui 

PTO45 – 

Estufa 

Controle – 

Liofilizado 

Ác. 

Oxálico 
4,04d±0,027 14,42bc±0,181 15,06a±0,034 14,81ab±0,022 14,21c±0,008 

Ác. 

Quínico 
- 15,62a±0,027 17,46a±0,276 15,57a±0,992 15,79a±0,007 

Ác. L-

ascórbico 
- - - - 0,149±0,000 

Ác. 

Acético 
- 1,797b±0,062 1,56c±0,004 - 2,085a±0,005 

Ác. 

Cítrico 
0,382c±0,040 1,488a±0,090 - - 1,267b±0,003 

Ác. 

Succinico 
0,426e±0,041 2,134c±0,178 8,380a±0,024 3,320b±0,016 1,258d±0,023 

Ác. 

Fumárico 
- 0,243b±0,002 0,250a±0,00 0,240b±0,00 - 

Os valores médios em cada composto com letras diferentes são diferentes estatisticamente, ao nível de 

5% de significância (p<0,05), pelo teste de Tukey. 

Com a Tabela 20 é possível observar que com os processos de secagem alguns 

ácidos orgânicos foram degradados, e outros surgidos. O ácido oxálico está presente em 

todas as amostras, tendo sua maior quantidade na amostra de caqui desidratado 

osmoticamente e seco na temperatura de 35ºC (15,06 mg/100g), e em menor quantidade 

no caqui in natura (4,04 mg/100g). Esse composto requer uma atenção especial, pois é 

um ácido tóxico, geralmente presente em vegetais, e embora a sua ingestão pura seja 

fatal a saúde humana, seu teor na maioria dos vegetais e frutas é muito baixo para 

oferecer um risco sério (FIORUCCI, 2002). 

O ácido quínico não está presente no caqui in natura, porém está presente em 

todos as amostras de produtos desidratados, que não diferiram estatisticamente entre si 

ao nível de 5% de significância, pelo teste de Tukey.  

O ácido ascórbico, comumente conhecido como vitamina C, somente está 

presente na amostra liofilizada (0,149 mg/100g). Esse fenômeno pode ser explicado 

pela concentração de compostos em produtos desidratados, fazendo com que se torne 

possível quantificar compostos que na polpa não foram encontrados. Esse ácido é 

degradado em processos que envolvem temperatura, por isso não foi quantificado nos 

produtos desidratados na estufa de ar quente, e sim na amostra liofilizada, já que para a 

obtenção do liofilizado, o processo é realizado em baixas temperaturas. 
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 O ácido acético também não foi encontrado na polpa in natura, mas é 

encontrado nos produtos desidratados: controle-estufa (1,797 mg/100g), caqui PTO35 – 

estufa (1,56 mg/100g), e controle liofilizado (2,085 mg/100g). O ácido cítrico está 

presente em todas as amostras, menos nas duas amostras de caqui desidratados em 

estufa que passaram pelo pré-tratamento osmótico, (caqui PTO35 – estufa, e caqui 

PTO45 – estufa), evidenciando o efeito negativo da sacarose nesse ácido. 

Ácido succínico está presente em todas as amostras, tendo sua maior quantidade 

na amostra caqui PTO35 – estufa (8,38 mg/100g) e menor quantidade na amostra de 

caqui controle – liofilizada (1,25 mg/100g). É um composto interessante, pois segundo 

Borges (2011), tem efeito antimicrobiano, característica importante em produtos 

desidratados, a fim de prolongar a vida de prateleira. Na indústria farmacêutica, ainda 

segundo Borges (2011), ele é utilizado na produção de fármacos, antibióticos, 

aminoácidos, vitaminas, sedativos e até em medicamentos anticoncepcionais. O 

mercado desta substância está acima de 400 milhões de dólares ao ano. 

Ácido fumárico está presente em todos os produtos desidratados na estufa, sendo 

em maior quantidade na amostra de caqui PTO35 – estufa (0,25 mg/100g). Esse ácido 

tem efeito acidulante, é sólido em temperatura ambiente e altamente utilizado pela 

indústria alimentícia em produtos secos (FIORUCCI, 2002). 

5.4 Determinação de compostos voláteis da polpa do caqui e seus produtos 

desidratados 

 

A grande variedade de compostos ativos odoríferos em frutas e vegetais é 

responsável por seus diversos aromas, proporcionando diferenças entre os produtos e 

garantindo que o aroma seja um atributo que define a possibilidade de compra pelo 

consumidor. Sendo assim, há um enorme interesse em pesquisas que avaliem os 

compostos aromáticos de frutas e de seus produtos (SIEGMUND, 2015). Segundo 

Chitarra & Chitarra (2005) os compostos voláteis presentes em frutas provêm de 

diversas classes, como os ésteres, lactonas, álcoois, aldeídos, cetonas, cetais 

hidrocarbonetos, entre outras. 

Deste modo, os compostos voláteis foram identificados por SPME-GC-MS da 

polpa do caqui in natura e seus produtos desidratados: caqui controle – estufa (sem pré-

tratamento osmótico), caqui PTO35 – estufa (com pré-tratamento osmótico) e caqui 

controle – liofilizado (sem pré-tratamento osmótico), com o objetivo de avaliar se o pré-
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tratamento osmótico é capaz de ter ação protetora dos compostos voláteis presentes no 

fruto que sofreram processo de secagem na estufa por ar quente, e também comparar 

qual processo de desidratação (estufa por ar quente ou liofilização) é ideal para manter 

os compostos voláteis. Os compostos obtidos estão apresentados na tabela 21.  

Foram identificados na polpa do caqui in natura 26 compostos, na amostra do 

caqui controle – estufa também foram encontrados 26 compostos, na amostra caqui 

PTO35 – estufa foram identificados 37 compostos e na amostra caqui controle – 

liofilizado foram identificados 21 compostos voláteis. Dentre todas as amostras 

analisadas, os compostos se dividiram em classes de: aldeídos, álcoois, cetonas e 

ésteres.  

Essas mesmas classes foram encontradas por Wang (2011) em seu estudo sobre 

caracterização volátil e aroma de impacto do caqui (Diospyros Kaki L.), porém ele 

relatou a identificação de 50 compostos voláteis, e mais duas classes: os fenóis e os 

hidrocarbonetos. 

No grupo de aldeídos 4 compostos foram encontrados na polpa de caqui in 

natura, e em todos os seus 3 produtos desidratados, foram eles: nonanal, decanal, β-

cyclocitral e dodecanal, sendo que os compostos mais abundantes dentre desse grupo, 

foram o nonanal, apresentando 10,53; 5,26; 5,19 e 7,75% de área e o β-cyclocitral, 

apresentando 1,70; 10,44; 4,93 e 7,84% de área em polpa de caqui in natura, caqui 

controle – estufa, caqui PTO35 – estufa e caqui controle – liofilizado, respectivamente. 

O nonanal e o β-cyclocitral, são responsáveis por aroma de rosa e fresh; herbal e 

açafrão, respectivamente. O composto nonanal já foi identificado em trabalhos que 

estudavam a composição volátil do mel de eucalipto (BASTOS, 2002), em pêssego 

(XIANG, 2017) e em bilimbili também conhecida como limão japonês (PINO, 2004). 

Alguns compostos voláteis da classe dos aldeídos presentes na polpa foram 

perdidos durante o processo de secagem, seja por estufa por ar quente, seja por 

liofilização. Foram esses: (E)-2-hexenal, heptanal, (E,E)-2,4-heptadienal, todos os três 

apresentam características olfativas de folha e verde, e o 2-undecenal com odor 

característico de cítrico. Já outros compostos dessa mesma classe, foram formados 

durante o processo de secagem por estufa e por liofilização, que foram o benzaldehyde, 

2,5-dimethyl-, safranal com odor característico de doce e o β-cyclohomocitral com odor 

característico de cítrico e amadeirado. 

Na classe dos álcoois, 3 compostos voláteis foram identificados na polpa do 

caqui in natura, porém os mesmos não foram encontrados em seus produtos 
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desidratados. Foram esses: 1-hexanol com área de 0,33% e odor característico de verde, 

frutado; o 1-octanol apresentando área de 0,70% e odor de verde e cítrico; e o 

levomenthol com área de 0,88% e odor característico de menta. De todas as amostras 

estudadas, apenas a amostra caqui PTO35 – estufa, que passou por pré-tratamento 

osmótico, não apresentou nenhum composto da classe dos álcoois. O composto que 

obteve maior área do pico do cromatograma, foi o phenylethyl alcohol, que foi 

identificado na amostra caqui estufa – controle com área de 1,70%, mas sua maior área 

foi identificada em caqui controle – liofilizado, com 8,46%. Esse composto é 

responsável pelo aroma floral, doce e de rosas. Wang (2011) também relatou a 

identificação desse composto na polpa de caqui (phenylethyl alcohol) e ainda cita que o 

mesmo pertence ao grupo de aroma de impacto.  

No grupo das cetonas, 4 compostos voláteis foram identificados em todas as 

amostras estudadas, ou seja, na polpa do caqui in natura, e em seus produtos 

desidratados. Foram estes: 6-methyl-5-hepten-2-one, o α-ionone, geranyl acetone e o β-

ionone. Dentre estes, os que apresentaram maiores áreas de pico, foram os: 6-methyl-5-

hepten-2-one, com  5,30; 6,38; 7,44 e 9,71% e o geranyl acetone com 17,45; 7,21; 3,28 

e 7,24%  polpa de caqui in natura, caqui controle – estufa, caqui PTO35 – estufa e 

caqui controle – liofilizado, respectivamente. Ambos apresentam odor característico 

frutado, e o 6-methyl-5-hepten-2-one de cítrico, e geranyl acetone de floral, sendo que 

esse último composto também foi identificado como de aroma de impacto por Wang 

(2011). 

Ainda nessa mesma classe de cetonas, um composto foi identificado em todos os 

produtos desidratados, mas não na polpa in natura, dando entendimento que é 

necessário o processo de desidratação para que esse composto seja possível ser 

identificado, pois o mesmo possivelmente será concentrado, atingindo teores capazes de 

serem identificados pelo equipamento. É o composto volátil 2-

cyclopentylcyclopentanone, que tem odor característico de frutado e menta e que foi 

identificado com áreas de 0,66; 0,95 e 1,48% nas amostras de caqui controle – estufa, 

caqui PTO35 – estufa e caqui controle – liofilizado, respectivamente. 

É interessante relatar que nessa classe de cetonas, um composto volátil foi 

identificado apenas nas amostras de caqui que passaram pelo processo de desidratação 

por estufa de ar quente, caqui controle – estufa, caqui PTO35 – estufa, que foi o 2,6,6-

trimethylcyclohexanone, com área de 3,30 e 3,33%, respectivamente. Esse composto 

pode não ser tão interessante no produto de caqui desidratado, pois tem odor 



89 

 

característico de pungente. O verbenone também foi um composto volátil identificado 

apenas na amostra de caqui controle – liofilizado, o mesmo pode estar presente na 

polpa, porém com a concentração de compostos voláteis no processo de secagem por 

liofilização, foi possível identificá-lo mostrando uma provável degradação desse 

composto em altas temperaturas. O verbenone apresentou uma área de 1,86% e é 

interessante a sua presença, pois é responsável pelo odor característico de mentol, e 

segundo Garlet e Santos (2008) esse composto está associado sensorialmente ao 

“refrescante”. 

 Os ésteres voláteis, formados pela esterificação de álcool e ácido carboxílicos, 

constituem um dos maiores e principais grupos de compostos voláteis identificados do 

aroma de frutas (PEREZ, 2008). A classe de ésteres foi a única em que a amostra de 

caqui controle – liofilizado não apresentou nenhum composto volátil.  

Apenas um composto dessa classe foi encontrado na polpa in natura e em seus 

produtos desidratados por estufa de ar quente, que foi o ethyl octanoate, que apresentou 

áreas de 1,10; 0,46 e 1,95% em polpa de caqui in natura, caqui controle – estufa e em 

caqui PTO35 – estufa, respectivamente. Chabane (2017) em seu estudo sobre 

“Medições de equilíbrio de fases e modelagem termodinâmica de misturas binárias 

contendo um composto diesel n-dodecano + compostos de biodiesel: dodecanoato de 

etila e octanoato de etila” mostra que esse composto é volatilizado em altas 

temperaturas, etil octanoato tem odor característico de doce e vinho, e é comumente 

relatado em trabalhos que estudam a composição volátil de vinhos e visto como um 

composto importante nessa classe.  

 A amostra que mais apresentou compostos voláteis do grupo dos ésteres foi o 

caqui PTO35 – estufa, apresentando um total de 13 compostos, sendo que o de maior 

área foi o anteriormente citado, etil octanoato. Também foi possível notar que as 

amostras que passaram pelo processo de desidratação por estufa, caqui controle – estufa 

e caqui PTO35 – estufa, apresentaram o composto que tem odor característico de 

fermentado e frutado, o etil palmitato.  Segundo Carneiro et al (2010), esse composto 

apresenta uma cadeia longa, ou seja, alto peso molecular, então para ser possível a sua 

volatilização e identificação por cromatografia gasosa , é necessário  alta temperatura 

para fazer com que a estrutura do mesmo se rompa em cadeias menores, e volatilize.
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Tabela 21. Compostos voláteis identificados na polpa de caqui in natura, caqui controle – estufa, caqui PTO35 – estufa e caqui controle – liofilizado. 

N° Composto  CAS 
a
IR cal 

b
IR Lit 

Área (%) 

Odor 
Polpa 

Caqui controle 

– estufa  

Caqui PTO35 – 

estufa  

Caqui controle 

– Liofilizado  

 Aldeídos         

1 Hexanal 66-25-1  803 805 9,09 ± 2,62    folha, verde 

2 (E)-2-Hexenal  6728-26-3  859 856 15,10 ± 3,26    verde 

3 Heptanal 111-71-7  901 903 0,98 ± 0,03  3,90 ± 0,26  verde, fresh 

4 Benzaldehyde 100-52-7  956 960 0,68 ± 0,05 20,93 ± 0,16 10,69 ± 0,48  doce, cereja 

5 (E,E)-2,4-Heptadienal 4313-03-5  997 995 0,43 ± 0,01    verde, oleoso 

6 Octanal 124-13-0  1002 1004 1,43 ± 0,08  2,77 ± 0,37 4,76 ± 0,41 verde, cítrico 

7 (E)-2-Octenal 2548-87-0  1056 1056   2,05 ± 0,17 3,49 ± 0,85 verde, cítrico 

8 Nonanal 124-19-6  1103 1104 10,53 ± 3,48 5,26 ± 0,32 5,19 ± 0,33 7,75 ± 0,11 rosa, fresh 

9 Citronellal  106-23-0  1151 1149   1,90 ± 0,13  floral, verde 

10 (E)-2-Nonenal 18829-56-6  1158 1158 0,65 ± 0,08  1,11 ± 0,03 0,98 ± 0,11 verde, pepino 

11 Benzaldehyde, 2,5-dimethyl-  5779-94-2  1169 1164  1,05 ± 0,05 0,72 ± 0,03 1,34 ± 0,07  

12 Safranal 116-26-7  1193 1195  1,61 ± 0,10 1,59 ± 0,13 4,80 ± 0,26 aldeídico, doce 

13 Decanal  112-31-2  1199 1200 5,68 ± 0,07 2,11 ± 0,09 3,21 ± 0,40 6,70 ± 0,32 fresh, pepino 

14 β-Cyclocitral 432-25-7 1214 1208 1,70 ± 0,02 10,44 ± 0,07 4,93 ± 0,23 7,84 ± 0,63 herbal, açafrão 

15 β-Citral 106-26-3  1231 1240  0,19 ± 0,08 0,30 ± 0,01  cítrico, doce 

16 Cumaldehyde 122-03-2  1234 1234  3,15 ± 0,17   verde, herbal 

17 β-Cyclohomocitral 472-66-2  1246 1251  1,95 ± 0,08 1,06 ± 0,11 1,51 ± 0,14 

cítrico, 

amadeirado 

18 Citral  5392-40-5  1263 1239 0,40 ± 0,19 0,53 ± 0,07 0,82 ± 0,20  cítrico, doce 

19 2-Undecenal 2463-77-6  1360 1369 0,53 ± 0,04    cítrico 

20 Dodecanal 112-54-9  1407 1407 0,64 ± 0,01 0,36 ± 0,01 0,71 ± 0,08 1,52 ± 0,17 cítrico, floral 

  Total       47,84 47,58 40,92 40,69   

 Alcoois          
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21 1-Hexanol 111-27-3  876 872 0,33 ± 0,04    verde, frutado 

22 Carveol  99-48-9  1051 1051  5,93 ± 1,24   hortelã 

23 1-Octanol 111-87-5  1072 1061 0,70 ± 0,06    verde, cítrico 

24 Phenylethyl Alcohol 60-12-8  1112 1112  1,70 ± 0,11  8,46 ± 0,07 

floral, doce, 
rosas 

25 Levomenthol 2216-51-5  1175 1172 0,88 ± 0,1    menta 

  Total       1,90 7,62 0,00 8,46   

 Cetonas         

26 6-Methyl-5-hepten-2-one 110-93-0  984 982 5,30 ± 0,35 6,38 ± 0,39 7,44 ± 1,01 9,71 ± 0,47 cítrico, frutado 

27 2,6,6-Trimethylcyclohexanone 2408-37-9  1030 1034  3,30 ± 0,06 3,33 ± 0,15  pungente 

28 3,5-Octadien-2-one 38284-27-4  1090 1074   1,41 ± 0,20 2,21 ± 0,63 frutado 

29 D-Verbenone 18309-32-5  1096 1096  3,97 ± 0,07    

30 Verbenone 80-57-9  1208 1206    1,86 ± 0,26 mentol 

31 2-Cyclopentylcyclopentanone 4884-24-6  1276   0,66 ± 0,00 0,95 ± 0,06 1,48 ± 0,01 frutado, menta 

32 α-Ionone 127-41-3 1414 1412 0,95 ± 0,24 1,10 ± 0,01 0,54 ± 0,16 1,80 ± 0,04 floral, violeta 

33 Dihydro-β-ionone 17283-81-7  1424 1433  0,36 ± 0,01   amadeirado 

34 Geranyl acetone  3796-70-1  1442 1447 17,45 ± 2,61 7,21 ± 0,74 3,28 ± 1,02 7,24 ± 0,01 floral, frutado 

35 β-Ionone  14901-07-6  1468 1480 2,85 ± 0,61 14,25 ± 0,99 25,47 ± 1,58 20,33 ± 2,65 floral, frutado 

36 β-Ionone epoxide 23267-57-4  1471 1455  0,59 ± 0,03  3,38 ± 0,12 frutado, doce 

  Total       26,55 38,27 42,42 48,00   

 Ésteres         

37 Methyl octanoate 111-11-5  1123 1123   1,24 ± 0,05  verde, frutado 

38 Ethyl octanoate  106-32-1  1196 1196 1,10 ± 0,09 0,46 ± 0,04 1,95 ± 0,28  doce, vinho 

39 Ethyl nonanoate 123-29-5  1295 1294   0,23 ± 0,03  frutado,vinho 

40 Methyl decanoate 110-42-9  1323 1322 1,20 ± 0,17  0,59 ± 0,16  frutado, oleoso 

41 Ethyl decanoate 110-38-3  1394 1394 0,90 ± 0,01  0,84 ± 0,04  frutado, doce 

42  Octyl isovalerate 7786-58-5  1401 1420   0,30 ± 0,05  floral, mel 

43 Methyl dodecanoate 111-82-0  1518 1521   0,87 ± 0,20  gorduroso, coco 
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44 Ethyl dodecanoate 106-33-2  1591 1591   1,90 ± 0,47  floral, frutado 

45 Octyl ether  629-82-3  1675    0,88 ± 0,04   

46 Isobutyl phthalate 84-69-5  1855 1871   0,85 ± 0,01   

47 Methyl palmitate 112-39-0  1924 1926   0,46 ± 0,00  

oleoso, 
gorduroso 

48 Ethyl 9-hexadecenoate 54546-22-4  1970 1975   0,65 ± 0,18   

49 Ethyl palmitate 628-97-7  1992 1994  0,18 ± 0,05 1,18 ± 0,09  

fermentado, 

frutado 

  Total       3,21 0,65 11,95 0,00   

 Outros         

50 p-Cymene 99-87-6 1020 1020  3,62 ± 0,81   cítrico 

51 D-Limonene  5989-27-5  1024  6,02 ± 0,23  2,00 ± 0,51  

cítrico, laranja, 

doce 

52 (E)- β-Ocimene 3779-61-1  1045 1047 0,57 ± 0,04    doce, herbal 

53 2,4-Di-tert-butylphenol  96-76-4  1502 1509 13,01 ± 0,17 2,26 ± 0,12 2,72 ± 0,01  2,85 ± 0,97  

  Total       20,50 5,88 4,72 2,85   
aIRL: Índice de retenção da literatura (NIST); bIRE: Índice de retenção experimenta 
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6. CONCLUSÃO  

➢ A inclusão de um pré-tratamento osmótico em processo final de secagem do 

caqui, seja por estufa por ar quente ou liofilizador, se mostrou uma verdadeira 

ferramenta na proteção das características físico-químicas e químicas do fruto in 

natura; 

➢ Frente à escolha de qual processo de desidratação utilizar, em aspectos gerais, os 

resultados obtidos dos ensaios do caqui liofilizado foram superiores ao caqui 

seco em estufa por ar quente; 

➢ Na otimização do processo de pré-tratamento osmótico com posterior secagem 

por estufa a atividade de água, umidade, atividade antioxidante (método ABTS) 

e teor de flavonoides tiveram influência das variáveis independentes. Para 

processo de liofilização, a atividade antioxidante (método FRAP e ABTS), 

compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides tiveram influência das variáveis 

independentes; 

➢ A função Desirability predisse aproximadamente os melhores valores para as 

variáveis independentes estudadas, mostrando que para secagens realizadas em 

estufa, a melhor concentração da solução de sacarose e tempo de imersão é de 

29,5% por 60 min, e para liofilização é de 38% de sacarose por 29 min de 

imersão; 

➢ Ao se aplicar o ponto ótimo do pré-tratamento na secagem do caqui por estufa 

de ar quente, comparar os resultados obtidos nas temperaturas de 35ºC e 45ºC, 

percebe-se que o aumento de temperatura afetou, principalmente, o teor de 

compostos bioativos do produto desidratado; 

➢ Os resultados mostram que houve uma boa retenção de compostos bioativos, 

principalmente nas amostras que passaram por pré-tratamento, evidenciando que 

o produto desidratado do caqui, é sim uma fonte viável desses compostos na 

prevenção da saúde e da qualidade de vida; 

➢ A composição volátil da polpa de caqui in natura e dos seus produtos 

desidratados é majoritariamente de aldeídos. Alguns compostos como nonanal, 

decanal, β-cyclocitral e dodecanal foram encontrados tanto na polpa quanto em 

seus produtos desidratados. 

Sendo assim, por todos os resultados expostos e conclusões obtidas, confirma-se 

que os objetivos gerais e específicos foram cumpridos. Fica evidente que o pré-
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tratamento osmótico é um aliado na proteção de características físico-químicas e 

químicas da fruta quando essa passa por um processo de secagem. Também pode-se 

afirmar que os produtos desidratados do caqui são fontes ricas e ótimas alternativas para 

a ingestão de compostos bioativos.  Os resultados dos produtos desidratados mostram 

que menores temperaturas são capazes de afetar minimamente as características do 

fruto, e assim há uma maior preservação dos compostos bioativos e voláteis.  
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APÊNDICE A – CROMATOGRAMA DOS COMPOSTOS BIATIVOS E 

VOLÁTEIS DA POLPA DE CAQUI IN NATURA E SEUS PRODUTOS 

DESIDRATADOS 

 

Cromatograma dos compostos bioativos da polpa do caqui in natura. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Cromatograma dos compostos bioativos da polpa do caqui lote controle 

desidratado em estufa. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Cromatograma dos compostos bioativos da polpa do caqui com pré-tratamento 

osmótico e secagem em estufa à 35°C. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Cromatograma dos compostos bioativos da polpa do caqui com pré-tratamento 

osmótico e secagem em estufa à 45°C. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 



105 

 

Cromatograma dos compostos bioativos da polpa do caqui lote controle 

desidratado em liofilizador 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Cromatograma dos compostos voláteis da polpa de caqui in natura. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Cromatograma dos compostos voláteis do caqui controle – estufa. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Cromatograma dos compostos voláteis do caqui PTO 35 - Estufa. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Cromatograma dos compostos voláteis do caqui controle – Liofilizado. 

 

Fonte: Próprio autor. 


